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Recent 774 de cadre didactice 
și manageriale din raioane-

le Basarabeasca, Ștefan-Vodă și  
Leova au participat la cea de-a 
treia platformă de discuții ini-
țiată de Ministerul Educației,  
Culturii și Cercetării cu repre-
zentanții comunității educațio-
nale din țară.

Ministrul Lilia Pogolșa a subli-
niat că în această perioadă dialogul 
privind gradul de aplicabilitate a do-
cumentelor elaborate de minister, în 
mod prioritar, al celor care vizează 
gestionarea crizei pandemice este 
esențial. „Discuția de astăzi ne va 
permite să abordăm aspectele esenți-
ale care vizează gestionarea sistemului 
educațional în situația epidemiologi-
că, aplicarea modelelor de activitate, 
asigurarea accesului la educație a ele-
vilor etc. Totodată, vedem în aceste 
întruniri periodice o oportunitate de 

diseminare a experienţei educaţio-
nale pozitive; promovarea practicilor 
de succes; constituirea unei relaţii de 
colaborare reală pentru a sprijini rea-
lizarea educaţiei de calitate.”, a menți-
onat oficialul.

În cadrul discuțiilor șefii organe-
lor locale de specialitate din raioanele 
Basarabeasca, Ștefan-Vodă și Leova 
au prezentat date privind organizarea 
procesului educațional la discipline-
le de studii în condițiile pandemiei 
și anume: asigurarea cu tehnică de 
calcul a cadrelor didactice și elevi-
lor; școlarizarea elevilor și prevenirea 
abandonului școlar; transportarea 
elevilor; organizarea alimentației etc.

Astfel, în vederea dotării cu teh-
nică de calcul a instituțiilor de învă-
țământ: Direcţia Învăţământ Basa-
rabeasca a asigurat cu scaner, impri-
mantă și tablă interactivă    instituţiile 
de educaţie timpurie din s. Sadaclia; 
Direcţia Educaţie Ștefan Vodă a pro-
curat 34 de tablete pentru învățătorii 
claselor primare în scopul predării 

modulului „Educaţia digitală” pentru 
clasa I, iar Direcția de Învățământ 
Leova a procurat 137 de laptopuri în 
sumă de 800 mii lei.

Alte subiecte abordate în cadrul 
discuțiilor au vizat: formarea și ates-
tarea cadrelor didactice; instituționa-
lizarea mentoratului în învățământul 
general și a formulei de finanțare a 
instituțiilor preșcolare; implementa-
rea graduală a curricula disciplinare, 
ediția 2018/2019, a Cadrului de refe-
rință pentru învățământul extrașcolar 
și al evaluării prin descriptori în învă-
țământul general etc.

Menționăm că discuțiile online 
cu reprezentanții instituțiilor de în-
vățământ din țară vor fi organizate 
periodic, în scopul menținerii unui 
dialog continuu cu structurile terito-
riale implicate în elaborarea și imple-
mentarea    politicilor educaționale, 
dar și pentru identificarea și soluțio-
narea problemelor din instituțiile de 
învățământ.

Platformele de discuții inițiate  
de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 

în continuă desfășurare

Partenerii de dezvoltare susțin formarea 
profesională prin învățământ dual a 

asistenților medicali și a programului de 
formare a instructorilor în asistența medicală

Secretarul de stat în domeniul 
educației Natalia Grîu a parti-

cipat la 28 ianuarie, la evenimen-
tul de prezentare a obiectivelor și 
rezultatelor preliminare ale „Ini-
țiativei de sprijin pentru digitali-
zarea și pilotarea programului de 
formare profesională prin învăță-
mânt dual a asistenților medicali 
și a programului de formare a in-
structorilor în asistența medicală”. 
Evenimentul are drept scop pro-
movarea învățământului dual în 
domeniul sănătății.

  Secretarul de stat Natalia Grîu 
a menționat că efortul de   consoli-
dare a infrastructurii instituțiilor de 
învățământ și celor medicale pentru 
organizarea procesului de instruire 
în sistem dual este un element im-
portant în asigurarea calității pro-
cesului educațional. de asemenea, a 
apreciat contribuția instituțiilor din 
învățământul profesional tehnic și 
a partenerilor în digitalizarea pro-
gramelor de formare, un imperativ 
dictat și de condițiile pandemice, 
dar și de perspectivele dezvoltării 
educației în Republica Moldova. În 
context, oficialul a exprimat grati-
tudine pentru suportul acordat în 
vederea promovării învățământului 
dual Cooperării Moldo-Germane 
și Biroului de Cooperare al Elveției, 
implementat de către Agenția pent-
ru Cooperare Internațională a Ger-
maniei (GIZ).

Menționăm că în cadrul eveni-
mentului a avut loc inaugurarea unei 
săli de clasă dotată cu aportul proiec-
tului „Promovarea Învățământului 
Profesional Tehnic pentru o Econo-

mie Verde” cu echipament tehnic 
pentru organizarea procesului de in-
struire prin integrarea instrumentelor 
digitale.

Instruirea asistenților medicali în 
devenire are loc în baza unui model 
în care 50% din timpul orelor de stu-
diu sunt petrecute în cadrul instituției 
de învățământ, Centrul de Excelență 
în Medicină și Farmacie „Raisa Paca-
lo” și 50 % în instituțiile medicale din 
cadrul consorțiului creat de Spitalul 
Internațional „Medpark”, Centrul de 
reabilitare medicală „Neokinetica” și 
Clinica de medicină estetică „Sancos”.

  Inițiativa de sprijin pentru di-
gitalizarea și pilotarea programului 
de formare profesională prin învăță-
mânt dual a asistenților medicali și   
a instructorilor în asistență medicală 
a fost lansată în octombrie 2020, cu 
sprijinul proiectului „Promovarea În-
vățământului Profesional Tehnic pen-
tru o Economie Verde”, implementat 
de Agenția de Cooperare Internațio-
nală a Germaniei (GIZ) și co-finanțat 
de Agenția de Cooperare și Dezvolta-
re a Elveției (SDC).

Anual, la data de 30 ianuarie, 
Republica Moldova alături de mai 
multe state din lume marchează 
Ziua Internațională a nonviolenței în 
școală. În context, Ministerul Edu-
cației, Culturii și Cercetării prezintă 
datele raportului generalizat pentru 
perioada septembrie-decembrie 
2020, privind cazurile raportate de 
violență asupra copilului.

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării condamnă existența ori-
cărei forme de violență în cadrul sis-
temului educațional și consideră că 
promovarea dialogului intercultural, 
a spiritului de toleranță, a nediscri-
minării și incluziunii sociale repre-
zintă unul din dezideratele funda-

mentale ale educației. Doar ÎMPRE-
UNĂ, reprezentanții autorităților 
publice centrale și locale, managerii 
instituțiilor de învățământ, cadrele 
didactice, părinții, societatea civilă 
și mass-media prin conștientizare și 
implicare putem preveni și combate 
fenomenul violenței în școli.

Procedura de identificare și ra-
portare a cazurilor de violență de 
către angajații instituțiilor de învă-
țământ face parte dintr-o strategie 
complexă de prevenire și combatere 
a violenței față de copii, lansată în 
februarie 2013 de către Ministerul 
Educației, Culturii și Cercetării. Pro-
fesorii și directorii instituțiilor de 
învățământ au obligația să sesizeze 

autoritățile tutelare și alte instituții 
ale statului atunci când un copil este 
în situație de risc.

Potrivit celui mai recent raport 
al Ministerului Educației, Culturii 
și Cercetării, în perioada septem-
brie-decembrie 2020, angajații din 
sistemul educațional au identificat 
3586 de cazuri suspecte de abuz fizic, 
emoțional, neglijare, exploatare prin 
muncă, hărțuire sexuală și bullying. 
Majoritatea cazurilor de abuz asupra 
copilului în școală sunt raportate de 
către cadre didactice.

Ministerul Educației, Culturii și 
Cercetării încurajează cadrele didac-
tice, elevii și părinții/tutorii acesto-
ra să sesizeze organele competente 
despre cazurile de violență asupra 
copilului. Orice copil are dreptul să 
studieze în cadrul unui mediu prie-
tenos și protectiv pentru dezvoltare.

Raportul generalizat privind ca-
zurile de violenţă asupra copilului, 
sem.I anul de studii 2020-2021

În ultimii 4 ani, datele colectate se prezintă după cum urmează:

    violența 
fizică

violența 
emoțională neglijare exploatare 

prin muncă
abuz 

sexual Total

2017

ianuarie –
iunie 2350 1276 1242 60 24 5110

septembrie 
–

decembrie
2316 1141 1260 60 17 4794

2018

ianuarie –
iunie 2231 1351 1123 62 35 4802

septembrie 
–

decembrie
2156 1163 1128 46 22 4515

2019

ianuarie –
iunie 2358 1368 1353 65 26 5170

septembrie 
–

decembrie
2171 1194 1316 40 17 4728

2020

ianuarie –
iunie 1333 929 1064 27 10 3363

septembrie 
–

decembrie
1442 1008 1090 30 17 3586

 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării încurajează cadrele didactice,  
elevii și părinții/tutorii acestora să sesizeze organele competente  

despre cazurile de violență asupra copilului
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Pentru mine ideea că cititul este o mare bucurie a vieţii era 

tot atât de obişnuită, precum este gândul că păsările zboară, 

iar peştii înoată. Mă străduiam să le altoiesc şi elevilor mei 

pasiunea pentru lectură. Rămâneam contrariat când unii dintre 

colegii mei, mai vechi sau mai noi, mărturiseau că „n-am timp 

pentru lecturi”. Eram conştient că în timpurile noastre cărţile se 

editează în progresie aritmetică, iar cititorii descresc în progresie 

geometrică. Atunci credeam că vinovaţi de necitirea cărţilor 

sunt, în temei, doi indivizi: pedagogul, care nu are măiestrie să-i 

convingă pe elevi de necesitatea lecturilor, şi scriitorul, care scrie 

volume neinteresante. Chiar şi scriitorii cu statut de monştri sacri 

păcătuiesc atunci când editează opere lipsite de valoare. 

Zâmbeam, amintindu-mi o 
tabletă satirică despre roboţii ja-
ponezi care plăteau salariile în 
baza numărului de pagini citite. 
Am încercat să aplic experien-
ţa roboţilor japonezi cu un coleg 
de-al meu, despre care probă veţi 
citi imediat. Încercam, pe cât mă 
ţineau puterile, să-i aduc în albia 
cititului pe unii din ei. Mai ales 
dintre cei tineri. Mă apropiasem 
întrucâtva de Pintilie Pârnău, care 
le preda băieţilor munca în atelier. 
Acest Pintilie parcă ar fi vrut și el 
să devină un cititor elevat, dar… 
nu poate!  Ce să facă? Mai în glu-
mă, mai în serios, i-am recoman-
dat să ia o carte voluminoasă și, la 
salariu, să pună la sfârșitul ei do-
uăzeci și cinci sau chiar cincizeci 
de ruble. Și să nu le ia din carte 
decât după ce va citi întreg volu-
mul. Sfatul meu n-a ajutat. Căci 
doar după vreo două-trei pagini 
citite setea de lectură s-a dovedit a 
fi mai mică decât cea fiziologică…

După care a venit alt moment 
propice ca Pintilie să se facă citi-
tor. Mi l-a mărturisit chiar el. Îi 
făcea curte  unei tinere profesoară 
de franceză, erudită și frumoasă, 
deci avea tot temeiul să-i demon-
streze domnișoarei că nu doar fi-
loloagele aspiră spre cultură, ci și 
învăţătorii de muncă în atelier se 
pot ridica pe fusceii culturii. Pin-
tilie era cam leneș, cam beţiv (nu 
în orele când se prezenta la școală) 
și cam craidon. Îmi spunea cu fală 
că pe când era student la Lipcani a 
avut o amantă foc. Când se culcau, 
căci, zicea el, „am ajuns și la aceas-
tă etapă”, fata își introducea o spi-
rală ca să nu rămână gravidă, dar 
„spermii mei s-au dovedit atât de 
puternici, încât iubita mea a năs-
cut un fiu cu sârma-n bot, de ace-
ea m-am străduit s-o trec imediat 
în rezervă”, glumea vulgar Pintilie 
Pârnău. Ei, bine. Acum acest an-
dro urma s-o cucerească pe tânăra 
profesoară de franceză și avea să 

pornească ofensiva nu cu falusul, 
ci cu gradul său de cititor elevat. 

De data aceasta avea motive 
serioase pentru a lectura o carte. 
M-a rugat să-i dau vreo carte se-
rioasă, „nu Punguţa cu doi bani, 
căci pe aceasta o știu de la școală”. 
Și i-am recomandat „Poarta Ra-
semon” a japonezului Akutagawa 
Ryunosuke, pe care tocmai o ci-
team. Peste vreo săptămână a ve-
nit la mine cu ochii sclipitori „Ai 
citit cartea?”, „Nu, n-am termi-
nat-o, dar am găsit în ea un lucru 
mișto!”. „Adică?”. „Într-o povesti-
re de la începutul cărţii se vorbește 
cum o bătrână săracă tăia șerpi în 
fâșii, îi usca și îi vindea drept peș-
te uscat!”. „Și ce-i cu asta?!” l-am 
întrebat eu. El: „Da eu m-am gân-
dit că aș putea repeta exemplul, 
făcând această operaţie cu… niște 
șopârle!”. 

Am îngheţat. Aceasta-i tot ce 
luase Pârnău din cartea lui Ryu-
nosuke. I-am spus să n-o facă pe 
nebunul, că s-ar putea să încaseze 
și o bătaie zdravănă, dacă se duce 
cu „peștele” uscat la piaţă. Oricum 
cartea n-a dus-o la capăt. 

El locuia la aceeași gazdă cu 
un profesor în etate, holtei cu sta-
giu, un tip deștept și foarte-foar-
te zgârcit, pe care Pintilie îl ruga: 
„Boris Afanasievici, dumneata 
n-ai copii. Ia-mă de suflet! Înfia-
ză-mă! Te voi ajuta și eu la adânci 
bătrâneţe!”. Bătrânul profesor răs-
pundea îndemnurilor lui Pintilie 
cu un hohot de râs homeric. 

Dacă pe Pintilie Pârnău n-am 
reușit  să-l convertesc la religia 
mea de cititor înfometat, atunci 
mă străduiam să fac din elevii 
mei cititori neleneși și vorbitori ai 
unei limbi literare. Le spuneam, 
bunăoară, că Vladimir Ilici Lenin 
(începeam cu cel mai edificator 
exemplu!) a fost un pasionat citi-
tor, iar la retorică, arta de a vorbi 
frumos și corect, avea doar note 
foarte mari. Puţin le păsa și de 

Lenin și de retorica lui. Insistam: 
„Copii, în România se dau insigne 
Prieten al cărţii celor mai harnici 
cititori (citisem despre această de-
coraţie la Nicolae Velea). Se poate 
ca insigna onorifică să fie preluată 
și la noi!”. Picii, în loc să se entu-
ziasmeze, mă priveau flegmatic. 
Atunci apelam la Biblie, Cartea 
Cărţilor și le spuneam: „Ca merele 
de aur pe poliţi de argint așa sunt 
cuvintele spuse la locul lor”. 

Nici înţelepciunea lui Solomon 
nu mă prea ajuta. În cele din urmă 
apelam la exemplele satului: „Am 
auzit cum o elevă, supărată, a nu-
mit-o pe alta: oaie cachie. Ce-o fi 
asta?”. Aflăm că a numit-o așa, fi-
indcă ce-a de-a doua fată este cam 
zăludă, cam nebună. Se explicăm: 
„Cuvântul literar este capie și în-
seamnă o boală a vitelor, care, 
raportată la om, este o înjurie. În 
Goreni și în alte locuri se pronun-
ţă „cachie”, ceea ce nu-i corect”. 

Exemplele din partea copi-
ilor curgeau gârlă. Bucos  (care e 
și nume în loclitate) înţeles în sat 
cu sensul de beat; mai tacă-ţi fli-
oanca  înseamnă mai tacă-ţi gura 
(sau botul); dandalic  ar semnifica 
copil mic.

Multe alte exemple de regio-
nalisme sau de pronunţie greșită, 
pe care le redactam împreună cu 
clasa de elevi. Mult haz a trezit 
printre copii sintagma „borș șert”, 
pe care eu o utilizam în sens iro-
nic atunci când ieșeam cu elevii la 
cules struguri și îi chemam să ia 
masa (o căruţă aducea cazanele cu 
ciorbă): „Hai, copii, veniţi la borş 
şert cu cartoafi crudi!.Ulterior, 
elevii au preluat-o,  sigur cu sens 
ironic. Existau și alte cuvinte „nă-
răvașe”. „Vasilică, de ce n-ai fost 
ieri la școală?”. „Tata m-a oprit să-l 
ajut să păruiască poloboacele”. Ru-
sescul „парить” (a opări) intra în 
uzul părinţilor și al copiilor. „Va-
silică, poloboacele  nu por fi pă-
ruite, fiindcă ele-s pleșcate, nu au 
păr!”. Urma explicaţia amănunţită.

Îmi aminteam cum și eu, în 
copilărie, rosteam sau scriam gre-
șit cuvintele. Într-o compunere 
(eram prin clasa a II-a sau a III-a) 
am scris: „Soldaţii s-au pornit la 
asfaltul Palatului de Iarnă”. Con-
fundam cuvântul asalt cu  asfalt, 
ultimul fiind mai cunoscut mie. 
Nu citisem atunci poezia lui Au-
reliu Busuioc Apasionata, de altfel 
el încă nici n-o scrisese: „Asalt 
și foc/ Și iar asalt/ Asalt!/ Și cad 
orânduiri medievale…” 

Frumoasele cuvinte ale lui Gri-
gore Vieru: „Limba este comoara 
cea mai de preţ a poporului, spu-
nea un mare clasic al literaturii 
noastre. De aceea a vorbi corect și 
frumos este un act patriotic” încă 
nu fusese enunţate, dar intuiţia 
mea îmi striga neobosit: iar pen-
tru un pedagog „a vorbi corect și 
frumos” nu este doar un act patri-
otic, ci și o obligaţie profesionistă!

Stimate cititorule! Simt că de-
vin patetic. Probabil așa și trebuie 
să fie când vorbim de lucruri sfin-
te. Dar… să coborâm  în realitatea 
acelor zile.

Am pomenit mai sus nume-
le lui Boris Afanasievici pe care 
Pintilie Pârnău îl ruga să-l „ia de 
suflet”. Un tip foarte original acest 
Afanasievici. Bătrânul dascăl era 
profesor de chimie. În primul 
rând, era foarte zgârcit. Deși avea 

un salariu bunișor, venea la școală 
cu o geantă simplă de parusină, pe 
care o ia cu sine (își pune mânca-
rea în ea) omul satului, când iese 
la lucru în câmp. De aceea oame-
nii au botezat-o geanta kolhozni-
că. Ce-i drept, această poşetă era 
și destul de încăpătoare… Boris 
Afanasievici ducea în ea manua-
lele de chimie și caietele elevilor. 
Purta un costum vechi. Pe cap – o 
pălărie plioștită. Părea un taiaca 
Goriot, scos din paginile lui Bal-
zac. Dar n-avea copii, fiind burlac 
convins. Un pleș enorm, de mare 
răspundere știinţifică, pe care 
elevii din clasele superioare l-au 
botezat „muhodrom”,  ceea ce ar 
fi „aerodromul muștelor”, căci pe 
chelia impozantă a profesorului 
întotdeauna se găseau nesuferitele 
zburătoare, gata să decoleze sau să 
aterizate de curând.

Boris Afanasievici avea bază 
știinţifică, dar nu avea (sau nu 
voia să aibă?) și elementară știin-
ţă pedagogică. Făcea lecţie pentru 
unul sau doi elevi din clasă. Pen-
tru cei interesaţi de disciplina pe 
care o preda. Acoperea tabla cu 
zeci și sute de formule, vorbea cu 
ea, cu tabla, stând cu spatele la cla-
să și nu o dată câte-un elev obraz-
nic  îi stropea vestonul cu cerneală 
din stilou…

De naţionalitate rus-evreu sau 
evreu-rus, avea numele Trofimov. 
Tatăl său a fost în vremea regimu-
lui românesc primar într-o locali-
tate din sudul Basarabiei, pentru 
care fapt rușii l-au dus la urșii 
albi, de unde n-a mai venit. Boris 
Afanasievici cunoștea la perfecţie 
rusa și româna.

Dar… era  deosebit de cinic în 
raport cu limba română. O ade-
vărată echidnă. Îmi spunea: „De-
grabă nu vei avea cui preda „mol-
doveneasca” ta.” Nu vezi că ea se 
topește ca un bulgăre de zăpadă 
la sosirea primăverii. Chiar și în 
centrul nostru raional aproape 
că nu mai există scoli cu predare 
în limba moldovenească”. Mă du-
rea crâncen vorbele lui, dar îmi 
dădeam seama că are dreptate. 
„Lenin în lucrarea sa Despre drep-
turile naţiilor la autodeterminare  
vorbește despre o egalitate depli-
nă a popoarelor, deci și a limbilor 
acestor popoare!”.

Hohotea, încât îi săreau stropi 
de salivă din gură, formând cur-
cubeie multicolore.

„Și tot Lenin al tău atunci când 
s-a întocmit prima hartă de mare 
format Partea europeană a RSFSR  
a dat ordin să se indice pe ea că 
teritoriul dintre Nistru și Prut tre-
buie să fie hașurat cu roșu, adică 
face parte din teritoriul statului 
sovietic. Iar tu îmi vorbești despre 
autodeterminare și egalitatea lim-
bilor”.

„Mai există limbă română și 
peste Prut. Atât timp cât se vor-
bește acolo, limba lui Eminescu și 
Creangă nu va muri”, îi spuneam 
încrâncenat. Și drept răspuns la 
afirmaţiile lui Boris Afanasievici 
că limba română va dispărea din 
Basarabia mă străduiam s-o pre-
dau cât mai bine, cu tot sufletul, 
cu devoțiune benedectină știind  
că mai sunt în RSS Moldoveneas-
că fanatici ca și mine.

Ion IACHIM

Iarăși despre citit și vorbitUE: Cursuri 
de bucătărie 

vegană la Școala 
profesională din 

Bubuieci

Școala profesională din 
comuna Bubuieci, mu-

nicipiul Chișinău, a in-
stituit cursuri practice de 
bucătărie vegană și vegeta-
riană, care au o durată de 
trei luni și includ atât ore 
teoretice, desfășurate onli-
ne, cât și lecții practice, ce 
vor avea loc în laboratorul 
didactic al instituției. Par-
ticipanții vor învăța să gă-
tească cu produse bio au-
tohtone, achiziționate de 
la companii ce promovea-
ză modul de viață sănătos.

„Decizia de a iniția un curs 
în domeniul bucătăriei vegane 
și vegetariene este un răspuns la 
interesul în creștere al societății 
față de alimentația sănătoasă și 
echilibrată. Școala dispune de 
cadre didactice în domeniu, 
căci mai bine de două decenii 
pregătește specialiști pentru 
meseria de bucătar și dispune 
de cele mai noi utilaje pentru 
a studia o astfel de profesie”, a 
remarcat Zinaida Sajin, directo-
rul Școlii profesionale Bubuieci.

Cursurile sunt destinate 
persoanelor de orice vârstă, in-
diferent de gradul de pregătire 
în domeniu alimentar. Dorito-
rii de a participa la instruire vor 
achita o taxă de studiu, benefi-
ciind de un Certificat de absol-
vire. Este de menționat că noul 
curs de formare continuă în do-
meniul bucătăriei vegane și ve-
getariene este finanțat de Uniu-
nea Europeană, fiind inițiat în 
cadrul proiectului „Dezvoltarea 
zonelor rurale în Republica 
Moldova” (DevRam).

Reporter UPp
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Cu regret, nu face excepție nici 
anul 2020. Rezultatele studiului re-
spectiv arată că o parte considerabi-
lă din părinți sunt profund nemul-
țumiți de faptul că în unele instituții 
de învățământ se mai colectează 
bani. Pe părinții care plătesc nu-i 
deranjează doar colectarea pro-
priu-zisă, mai ales cea care se face în 
folosul propriilor copii, ci faptul că 
majoritatea respectivelor colectări 
ocolesc prevederile legale. De ase-
menea, foarte des părinții nu prea 
cunosc modul cum sunt cheltuiți 
acești bani, fapt ce lasă loc pentru 
cele mai diverse interpretări.

Motivele care îi determină 
pe părinți să facă plăți 
informale

 Evident, ar fi incorect să dăm vina 
pentru colectarea plăților informale 
doar pe autorități, pe instituțiile 
de învățământ sau pe unele cadre 
didactice. În general, vina revine 
întregii societăți, inclusiv și acelor 
părinți, care, fiind ghidați de dorința 
de a-și ajuta propriii copiii, consideră 
eronat că achitarea anumitor plăți 
echivalează cu o participare plenară 
la viața școlii.

Astfel, 18,5 la sută dintre părinți 
consideră că plățile făcute în cadrul 
școlii îmbunătățesc calitatea studiilor,  
14,2 la sută - că contribuie în așa 
mod la extinderea activităților 
desfășurate de școală. O altă parte 
semnificativă sau  18,3 la sută dintre 
părinți consideră că plățile făcute de 
ei îmbunătățesc condițiile ambientale 
din școală, iar 23 la sută dintre 
respondenți nu au putut identifica 
un motiv concret, optând pentru 
răspunsul „plătesc toți, plătim și noi”.

Prezintă interes faptul că cca 
12,1 la sută dintre părinți au indicat 
că efectuarea de plăți le permite 
să participe activ la viața școlară a 
propriilor copii. Asemenea răspunsuri 
pun în evidență necesitatea de a 
extinde și a diversifica activitățile de 
atragere a părinților în viața școlii, 
oferindu-li-se modele și exemple de 
bune practici. Aceste modele ar trebui 
să pună accentul nu pe plăți, care, 
dacă și sunt, trebuie să fie formale și 
legitime, ci pe participarea părinților 
la administrarea școlii, la dezvoltarea 
curriculumului la decizia școlii, la 
desfășurarea împreună cu copiii a 
diverselor activități extracurriculare.

Cu regret, unii părinți percep 
plățile ca un mijloc de a-și favoriza 
copiii: cadrele didactice vor acorda 
mai multă atenție copilului – 8,2 la 
sută; copilul va avea note mai mari 
– 4,9 la sută.

Unul dintre motivele de a 
face plățile solicitate la școală este 
teama unor eventuale consecințe 
negative în cazul refuzului de a plăti: 
marginalizarea / neglijarea copilului 
– 9,9%; crearea anumitor probleme 
copilului – 8,9%.

Temerile legate de izolarea sau 
de apariția anumitor „probleme” 
în cazul copiilor ai căror părinți nu 

plătesc sunt mai pronunțate în cazul 
respondenților vorbitori de limba 
română, ale celora din localitățile 
rurale. După venituri, temerile 
respective sunt mai frecvente în 
cazul familiilor din prima cvartilă, 
adică al celora cu venituri mici. E 
de remarcat și faptul că unii părinți 
insistă ca ceilalți tot să plătească, 
astfel de cazuri fiind raportate de 
cca 7,1 la sută dintre respondenți.

În pofida faptului că plățile sunt 
informale, majoritatea părinților 
afirmă că ei știu în mare și foarte 
mare măsură (respectiv, 33,3% și 
25,6% dintre respondenți) cum sunt 
cheltuiți banii respectivi. Nu cunosc 
acest lucru doar 13,0 la sută dintre 
respondenți. Cunosc într-o măsură 
mică doar 11,8% dintre respondenți. 
Surprinzător este faptul că rata non-
răspunsurilor la întrebările legate de 
efectuarea plăților este de circa 30%, 
iar la întrebarea legată de modul de 
cheltuire a banilor respectivi este 
aproape de două ori mai mică, de 
circa 16,2%. Paradox: nu vreau să 
spun dacă plătesc sau nu, știu însă 
cum sunt cheltuiți banii respectivi!

Aproape jumătate dintre 
respondenți consideră că plățile 
suplimentare făcute de părinți 
reprezintă o sursă semnificativă de 
venit pentru școală. Evident, această 
percepere contribuie într-o anumită 
măsură la perpetuarea atitudinilor 
tolerante față de plățile informale 
colectate în cadrul instituțiilor de 
învățământ.

Pentru unele familii plățile 
informale reprezintă  
o povară 

Circa 8,3 la sută dintre părinți 
afirmă că plățile informale repre-
zintă sume mari, pe care ei nu și le 
pot permite. O altă parte semnifica-
tivă dintre respondenți (cca 26,3%) 
declară că ei fac eforturi financiare 
pentru a achita acești bani. Povara 
financiară a plăților informale este 
resimțită mai des de familiile de la 
sate, de familiile în care se vorbește 
limba română și, evident, de fami-
liile cu venituri mici și medii (din 
prima și a doua cvartilă).

Indiscutabil, plățile informale 
limitează accesul la educație a copi-
ilor ce provin din familiile vulnera-
bile. Prin urmare, ele trebuie exclu-
se cu fermitate din viața școlii.

Există însă și părinți pentru 
care mărimea plăților 
informale nu prea contează

 Datele statistice arată că nivelul 
sărăciei în țara noastră este în 
scădere. Și, în pofida mai multor 
opinii negativiste față de evoluția 
societății moldovenești, nivelul 
de trai al multor cetățeni este în 
creștere. 

Indirect, acest fapt este confirmat 
și de atitudinea cetățenilor față de 
fenomenul de plăți informale în 
școli. Astfel, circa jumătate dintre 
respondenți nu întâmpină dificultăți 

la achitarea plăților informale, circa 
37,2% dintre ei afirmând că suma 
în cauză este una acceptabilă, cca 
11,9% dintre ei – că suma în cauză 
nu le afectează bugetul familiei, iar 
cca 2,2% dintre respondenți – că ar 
fi dispuși să plătească și mai mult.

Pe mulţi părinți nu-i deranjea-
ză faptul că ei contribuie material 
la îmbunătățirea calității educației, 
ci modul ofensator şi jenant de „co-
lectare” a contribuțiilor respective, 
netransparența şi voluntarismul în 
utilizarea ulterioară a acestora. 

Cum să excludem 
colectările informale  
de bani și să-i atragem  
pe părinți în viața școlii

În general, cadrul normativ-ju-
ridic în vigoare nu interzice părinți-
lor să facă donații și să presteze ser-
vicii de voluntariat în folosul școlii. 
De asemenea, școlilor nu le se inter-
zice acceptarea unor astfel de dona-
ții din partea părinților. Este însă 
categoric interzisă oferirea de bani 
și servicii angajaților școlii, indife-
rent de postul pe care îl ocupă ei.

Prin urmare, excluderea banului 
ce încă mai intervine într-un mod 
absolut nejustificat, amoral și, une-
ori, ilegal în relația școală-părinte, 
ar trebui făcută prin mai multe căi: 
implementarea în volum deplin a 
prevederilor Codului de etică al ca-
drului didactice, informarea și edu-
carea părinților, mobilizarea opiniei 
publice în favoarea afirmării eticii și 
integrității academice.

Exemplele de practici pozitive, 
identificate de Institutul de Poli-
tici Publice, pun în evidență faptul 
că conlucrarea școlilor cu părinții, 
fără intervenția  „banului informal”, 
poate fi bazată pe parteneriate, ofi-
cializate prin acorduri cu organiza-
țiile obștești ale părinților. Deși une-
le voci se pronunță contra creării 
asociațiilor de părinți și implicării 
acestora în viața școlii, atât practi-
ca internațională, cât și cea din țara 
noastră demonstrează faptul că par-
teneriatele autentice ale școlilor cu 
organizațiile obștești ale părinților 
contribuie semnificativ la îmbună-
tățirea calității educației.

Evident, autorul acestui articol  

nu se referă la acele „asociații” din 
țara noastră, care n-au statut,  nu 
sunt înregistrate în modul stabilit, 
ele fiind create doar pentru a ascun-
de și „oficializa” fenomenul colec-
tărilor ilicite de bani. Ne referim la 
asociații înregistrate, care reunesc 
părinți bine intenționați, capabili să 
mobilizeze eforturile comunități-
lor în favoarea unui învățământ de 
calitate, învățământ ce presupune 
implicarea părinților în calitate de 
actanți plenipotențiari ai procesului 
educațional. Anume datorită unor 
astfel de asociații, în mai multe școli 
din țară au apărut laboratoare supli-
mentare, dotate cu calculatoare mo-
derne, noi colecții de cărți în biblio-
tecile școlare, seturi de instrumente 
muzicale, dulăpioare individuale în 
vestiarele elevilor și grupuri sani-
tare nu doar cu apă rece, dar și cu 
apă caldă. Mai mult ca atât, datorită 

parteneriatelor școală-asocia-
ție a fost posibilă diversifica-
rea activităților extrașcolare, 
stimularea elevilor capabili de 
performanțe înalte, susținerea 
mai consistentă a copiilor aflați 
în situație de risc.

Prin urmare, o posibilă so-
luție de excludere a „banului 
informal” și de asigurare a unei 
implicări mai efective a părinții-
lor în viața școlii ar fi încurajarea 
parteneriatelor școli - organizații 
obștești ale părinților. Îndemnăm 
toate părțile interesate - cadrele 
didactice și managerii școlari, 
părinții, elevii, reprezentanții 
organizațiilor obștești ale pă-

rinților - să-și expună opiniile față 
de acest subiect sensibil, care de mai 
mulți ani se află pe agenda discuții-
lor publice și, foarte des, bulversează 
comunitățile educaționale. 

Acest articol este elaborat în 
cadrul Proiectului „Valorificarea 

oportunităților 
de implicare efectivă a 

părinților,  
comunităților și societății civile în 

guvernanța 
educației (2019-2021)”, 

implementat de Institutul de 
Politici Publice în cadrul

Departamentului Buna 
Guvernare al Fundației Soros 

Moldova, cu susținerea financiară
a Programului de Sprijinire a 

Educației al Fundațiilor pentru o 
Societate Deschisă

Convorbiri pedagogice

Anatol GREMALSCHI,
 doctor habilitat, profesor universitar, 

director de programe la Institutul de Politici Publice

PĂRINȚII și ȘCOALA: 
parteneriat necesar pe care banul

nu ar trebui să-l compromită
Pe parcursul a mai multor ani, Institutul de Politici 
Publice, cu sprijinul Fundației Soros Moldova, a abor-
dat problema plaților informale din școli. Începând cu 
primul studiu, din anul 2013, și terminând cu ultimul, 

din anul 2020, în centrul atenției mai multor studii so-
ciologice a fost acest fenomen reprobabil, fenomen care 
persistă cu înverșunare și care știrbește atât imaginea 
școlii, cât și a cadrelor didactice.

Universitatea „A. Russo” din Bălți 
promovează acțiuni de dezvoltare regională

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB) și Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord (ADR Nord) au semnat recent un Memo-
randum de colaborare. Documentul prevede desfășurarea unor progra-
me de cercetare; organizarea în comun a meselor rotunde, conferințelor, 
simpozioanelor în domeniul dezvoltării regionale; elaborarea și aplicarea 
unor proiecte de inovare, bună guvernanță, dezvoltare regională, transfer 
tehnologic la apelurile naționale etc.

Natalia Gașițoi, rectorul USARB, a apreciat pozitiv rezultatele coope-
rării anterioare dintre Universitatea din Bălți și ADR Nord, exprimându-și 
convingerea că cele două instituții își vor îndeplini cu succes noile obiective 
pe care și le propun.

La rândul său, Maria Prisacari, directorul ADR Nord, a specificat că 
„acest Memorandum este o oportunitate minunată de a valorifica noi 
oportunități în domeniul cercetării, în beneficiul locuitorilor regiunii. Ne 
dorim o colaborare și mai strânsă în contextul creării viitorului Centru 
de inovare și transfer tehnologic.”

Până în prezent, colaborarea dintre USARB și ADR Nord a fost marcată 
de organizarea mai multor conferințe regionale și internaționale, mese 
rotunde, simpozioane și vizite de studiu. De asemenea, Universitatea din 
Bălți s-a numărat printre partenerii ADR Nord în organizarea mai multor 
ediții ale Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord și Ziua Europei la Bălți. În 
același timp, Universitatea a sprijinit ADR Nord în procesul de elaborare 
a unor studii și cercetări, iar zeci de studenți de la USARB au promovat 
practica în cadrul unor proiecte implementate de ADR Nord.

Memorandumul de colaborare a fost încheiat pe o perioadă de trei 
ani, cu posibilitatea prelungirii lui pentru încă trei ani. Reamintim că în 
anul 2011 USARB și ADR Nord au semnat un document similar, cu efecte 
extrem de benefice în domeniile menționate.

Reporter UPp
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Angela Polevaia-Secăreanu a reu-
șit să se impună plenar și în domeniul 
academic. În știința sportului dânsa 
a parcurs destul de rapid traseul de 
la lector la conferențiar universitar, 
doctor în științe pedagogice, șef al 
Catedrei Probe Sportive Individuale 
la Universitatea de Stat de Educație 
Fizică și Sport din Chișinău (USEFS). 
Numele ei este inclus în cartea „500 de 
personalități ale orașului Bălți” și în 
Enciclopedia „Femei în Moldova”, au-
tor scriitorul și istoricul Iurie Colesnic.   

– Stimată doamnă Angela Po-
levaia-Secăreanu, mai întâi suntem 
curioși să aflăm de unde veniți și de 
ce ați preferat sportul altor ocupații?

– M-am născut la Bălți, într-o fa-
milie de muncitori. Suntem patru co-
pii: Frații Leonid și Vasile, eu și sora 
mai mică Diana. De când mă știu, îmi 
plăcea mișcarea, jocurile mobile, aler-
gările. Să fi avut vreo 7 anișori când 
mi-a încolțit în suflet fiorul sportului. 
Primii pași i-am făcut în gimnastica 
artistică. Nu zic că nu era interesant, 
dar nicicum nu mă obișnuiam cu ne-
cesitatea de a exersa la infinit unele și 
aceleași elemente. Mă plictisea ceea 
ce eu, cu mintea mea de copil, consi-
deram a fi monotonia respectivului 
sport, de o rigoare și austeritate ieșite 
din comun. Așa că atunci când frate-
le mai mare Leonid (el făcea sambo 
la Școala sportivă „Boris Petuhov” 
din Bălți) revenise într-o bună zi de 
la antrenamente și îmi zise: „Știi că au 
început să caute fete pentru o grupă 
de judo? Poate încerci și tu?”, eu, fire 
curioasă, dornică de a mă întrece cu 
partenere de seama mea, am acceptat 
propunerea. Am venit la selecția pen-
tru alcătuirea grupei de judo. Aveam 9 
ani, dar, firavă fiind, păream mai mică. 
Antrenorul Vladimir Mațaev, om ma-
siv și bine legat, m-a privit evaluator, 
zicându-mi înțelegător: „Ești cam slă-
buță, te prezinți la anul.”

– „Verdictul” nu v-a descurajat?
– Deloc. Eram hotărâtă să fac lup-

te. Și exact peste un an, în septembrie 
am apărut la Școala de sport a Asoci-
ației Sportive Benevole „Moldova”, de 
lângă stadion. Aici mi s-a spus că sec-
ția de judo pentru fete fusese transfera-
tă în cu totul altă parte. Se afla la Com-
binatul de produse de panificație. Am 
găsit-o. La Combinat lucra mama mea. 
Când m-a văzut acolo, s-a arătat cam 
surprinsă (râde). 

Sala era de fapt un subsol mic, 
folosit într-un timp drept loc de sto-
care a pâinii. Nu existau nici vestiare, 
nici camere de duș, iar o pânză dispu-
să vertical pe un fir de metal fixat de 
paravan dădea spațiului delimitat un 
aspect de încăpere. Dar ne simțeam 
bine în această sală improvizată. Era 
a noastră. Ne antrenam cu bucurie, 
însușeam tainele acestui sport. Și prin 
’87 veni prima mea competiție seri-
oasă – Campionatul Moldovei pentru 
cadeți, tineret și seniori. Deși a trecut 
de atunci vreme nu șagă, ori de câte ori 
îmi amintesc de primul meu botez de 
foc, mă umflă râsul, nu alta. 

– Ne deschideți parantezele?
– Am evoluat la cadeți, în prima 

categorie de greutate, de 40 de kilogra-
me. Deși aveam vreo 38 kg. Am reușit 
să ajung în finală. O finală savurată 
din plin de spectatori. Eram stresată, 
mă copleșeau emoțiile. De cum apăru 
pe tatami adversara mea, mă năpus-
tisem asupra ei cu atâta înverșunare 
și încrâncenare, încât lumea din sală, 
surprinsă de îndrăzneala mea, se pă-
trunsese imediat de o simpatie caldă, 

înduioșată probabil de stilul meu ne-
cruțător de luptă (râde). Până la urmă, 
meciul l-am pierdut; aveam însă emo-
ții atât de mari, încât nici nu prea am 
înțeles de ce. Dar nu m-am întristat 
deloc. Mi-a plăcut foarte mult atmo-
sfera. La final, și antrenorul m-a în-
curajat, spunându-mi că am efectuat 
toate acțiunile care se impuneau în 
mersul luptei. „Pentru început e bine!”, 
a conchis el. Și premiul mi-a plăcut – 
un ceas deșteptător, primul meu cadou 
mai consistent la început de cale, care 
m-a slujit destul de mult. 

– Așa, probabil, ați prins pofta de 
lupte, de întreceri?

– Exact. Mai ales că Vladimir 
Mațaev știa să ne trezească nouă, dis-
cipolilor, ambițiile în sensul bun al 
cuvântului. Era un om dintr-o bucată 
și un tehnician înzestrat. Nu prea îmi 
amintesc să fi ridicat vocea la noi, să 
fi exercitat careva presiuni. Poate din 
considerentul că eram copii mai cu-
minți (râde) decât cei de astăzi? Sau 
poate că nu ne permiteam prea multe 
libertăți în purtări, capricii? Cert e că 
și antrenorul (specialist în lupte libe-
re) era la o primă experiență – cea de 
a pregăti elevi în lupta judo, și încă o 
grupă de fete. Și noi, discipolele lui, 
descopeream în premieră un sport 
nou, deosebit de dinamic și atractiv. 
Așa că am continuat să muncim până 
în momentul în care am fost preluați 
de un nou antrenor, Serghei Lipchin, 
discipolul cunoscutului tehnician Mi-
hai Ciudin. 

S. Lipchin s-a format ca atlet la 
Liceul Internat Republican cu Profil 
Sportiv din Chișinău. În calitate de an-
trenor de judo a început magistral. Cu 
o serie de testări, cu seturi de exerciții 
de pregătire fizică generală și specială. 
Își scria probabil doctoratul (studia la 
Universitatea Națională de Educație 
Fizică și Sport din Kiev). Era un an-
trenor școlit, bine pregătit. El ne-a pus 
baza; întâi de toate, cea coordinativă, 
gândirea logică în regim de viteză. 

– Se poate afirma că judo-ul este 
un fel de șah?

– Fără doar și poate. Căci ce este 
judo-ul? O partidă fulger, un blitz  
(5 minute). La fel, ca în șah, înainte de 
a efectua un procedeu în judo trebuie 
să-l gândești, să ți-l imaginezi rapid. 
Dar trebuie mai întâi să intuiești și să 
anticipezi eventualele contraacțiuni 
ale adversarului, ca nu cumva să te 
surprindă. Trebuie să te deprinzi să 
legi acțiunile tehnice și tactice singu-
lare într-un sistem întreg, bine pus la 
punct prin multiple exersări în cadrul 
ședințelor de pregătire. Asta e. Ce aș 
mai vrea să menționez este faptul că 
după fiecare antrenament și competiție 
analizam împreună cu antrenorul fie-
care luptă pe tatami, felul cum ne-am 
antrenat, cum am evoluat. Trăgeam 
anumite concluzii, învățăminte. Mai 
ales din înfrângeri, întrucât ele te înva-
ță uneori mai mult decât orice victorie. 
Domnul Lipchin ne mai și probozea 
uneori pentru greșelile comise, dar o 
făcea nu știu cum părintește, punând 

mereu accentul pe gândirea logică, 
pe studierea prealabilă a eventualelor 
adversare, pe tactica de luptă cu rivala 
concretă. Eram elevă în clasa a VIII-a 
când dumnealui a plecat. Erau anii ’90, 
situația era grea. Fiecare om căuta să 
supraviețuiască în acele vremuri, să 
găsească o ieșire din acel impas econo-
mic, dar și de altă natură. 

Am continuat să mă antrenez sub 
conducerea lui Nicolai Lâceaghin, un 
alt specialist de forță la Școala spor-
tivă „Boris Petuhov”. El și acum tru-
dește acolo. Sala se află chiar lângă 
casa noastră. Era convenabil. Unicul 
impediment era lipsa concurenței. 
Căci doar în condiții de concurență 
poți avea parte de creșterea continuă 
a performanțelor. Antrenorul însă a 
găsit varianta salvatoare. Plecăm la 
sala în care aveau loc ședințele de 
pregătire a băieților. Erau judocani 
buni, veritabili sparring-parteneri. 
Nu erau dispuși să ne cedeze nouă, 
fetelor, niciun punct. Luptele erau se-
vere, grele de tot. Asta mă ambiționa. 
Cădeam, mă ridicam și mă avântam 
iarăși în atac. Încercam să preiau ceva 
din agilitatea, din maniera lor necruță-
toare de luptă. Asta m-a ajutat să cresc, 
să-mi fortific pregătirea, forma mea 
sportivă. 

În 1992, după absolvirea școlii me-
dii am venit Chișinău. Am depus ac-
tele la Institutul Național de Educație 
Fizică și Sport (INEFS). Nu am reușit 
din prima, dar am rămas în capitală. 
Cum în judo-ul feminin la vremea 
aceea existau probleme serioase, m-am 
specializat în lupta sambo. Am devenit 
studentă la INEFS. Se coagula tocmai 
lotul național feminin al Republicii 
Moldova. Prima mea întâlnire în sala 
de antrenamente a fost cu reputatul 
specialist Iracli Valișvili. Era antreno-
rul cel mai democrat. Îi primea pe toți 
doritorii. Veneau mulți, iar rămâneau 
doar cei mai rezistenți, cei mai tari, cei 
mai temerari. Ne antrenam exclusiv 
acasă – nu aveam pe atunci ieșiri în 
afară sau cantonamente cu sambiste 
din alte țări. Ne aflam, ca să spun așa, 
într-o zonă relativ închisă. Dar aveam 
antrenori de certă valoare. Iracli Valiș-
vili, frații Ivan și Semion Kurdov, disci-
poli ai marelui Andrei Doga, atâția al-
ții, fapt care ne-a permis să concurăm 
mereu de la egal la egal cu sportive re-
marcabile din lume, inclusiv provenite 
din state cu puternice tradiții în sam-
bo: Risia, Ucraina, Belarus...

Cu o deosebită căldură păstrez în 
suflet frumoasele clipe de la Campio-
natul Mondial de sambo de la Minsk, 
din septembrie 1992, desfășurat în trei 
categorii de vârstă: cadeți, tineret și se-
niori. Era primul meu concurs major 
la nivel internațional. Am debutat cu 
dreptul. Am cucerit două medalii: „ar-
gintul” la cadeți și „bronzul” la tineret; 
mi s-a înmânat și o Cupă, trofee la care 
țin mult. Înainte de festivitatea de pre-
miere mă mai încolțeau unele îndoieli: 
oare mă vor chema și pe mine să urc 
pe podium? Când m-am văzut acolo, 
sus, cu ochii pe tricolor, eram fericită. 

După Mondialele de la Minsk am în-
țeles că baza tehnico-tactică acumulată 
îmi permite să merg mai departe, să 
perseverez și să cresc valoric. Atunci 
mi s-a deschis urcușul spre anevoiosul 
drum al marii performanțe. 

De alte câteva mari evenimente îmi 
amintesc uneori și în prezent: Mondi-
alele din Rusia 1993 (Kstovo, regiunea 
Nijni Novgorod), Campionatul Mon-
dial Universitar de la Moscova 1995 și 
CM al Studenților, desfășurat în 1996 la 
Chișinău. La Kstovo am luat „argintul” 
la tineret și „bronzul” la senioare. De 
fapt, la toate edițiile ale CM, desfășurate 
în perioada 1992-1998, luam câte două 
medalii, mai ales de argint și de bronz. 
Moldova a fost reprezentată de două 
loturi: masculin și feminin. Am venit 
cu o săptămână mai înainte, am prins 
un cantonament. Adversarele principa-
le erau rusoaicele. Nu știu cum se ali-
mentau, care le era rația, dar erau foarte 
puternice. Se vede că mâncau nu doar 
macaroane (zâmbește). 

La CM al Studenților de la Mos-
cova am câștigat „aurul”, la fel ca și 
în 1996. Dar trofeul suprem cucerit la 
Chișinău îmi este într-un fel mai drag, 
mai scump. Mi l-am adjudecat în pre-
zența numeroșilor mei spectatori. Am 
susținut patru lupte. Cea mai dificilă 
cu o sambistă din Kazahstan în finală. 
Era înaltă, puternică, cu brațe lungi. 
Era greu să o prinzi, căci te ținea la dis-
tanță. Până la urmă, am intrat „la corp” 
și mi-am adjudecat victoria. 

– Sintetizând activitatea în spor-
tul de înaltă performanță, ce calitate 
credeți că v-a ajutat cel mai mult să 
rezistați timp îndelungat în vârful 
piramidei?

– Caracterul. Fără un caracter pu-
ternic nu ai cum să te afirmi în spor-
tul mare, dar mai ales să te menții în 
cohorta celor mai tari atleți. Sincer, 
anume caracterul m-a ajutat să reușesc 
și într-o serie de activități, altele decât 
sportul de performanță. 

– Conduceți de mai bine de un 
deceniu Catedra Probe Sportive In-
dividuale, un colectiv eminamente 
masculin... Vă ascultă? 

– Înțeleg aluzia (râde). Cum să nu! 
Mai mult decât atât. Mă mândresc cu 
ei. Întâi de toate, majoritatea sunt foști 
sportivi de performanță, maeștri ai 
sportului, doctori habilitați și doctori 
în știință, conferențiari și profesori, 
cercetători științifici în numeroasele 
aspecte ale antrenamentului sportiv, 
ale tematicilor medico-biologice, psi-
hologice și practice ale probei concrete 
pe care fiecare dintre ei a ales-o. În ca-
litate de tehnicieni au educat și educă 

sute de studenți în luptele libere, gre-
co-romane, feminine.

Unii tineri au început luptele aici, 
la noi; nici nu le practicaseră ante-
rior. Au perseverat la USEFS și au 
ajuns sportivi buni, unii de mare clasă. 
Membrii Catedrei noastre pot fi văzuți 
arbitrând diferite concursuri, inclusiv 
la lupta națională trânta, desfășurate 
de Hramul orașului Chișinău sau cu 
ocazia Zilei Mondiale Olimpice, pre-
cum și cu prilejul altor manifestări 
cultural-sportive de masă care au loc 
în raioanele și satele noastre. Pretu-
tindeni. Și mă bucură faptul că aceste 
competiții atrag mulți copii, dornici 
de afirmare. Pe scurt, colectivul nostru 
este o familie. Una unită. Ne ajutăm 
reciproc. E suficient să vină cineva cu 
o idee bună, că ea este imediat susținu-
tă de ceilalți, fiindcă toți își iubesc cu 
adevărat meseria, le place ceea cu ce se 
ocupă de o viață. Catedra noastră este 
pentru mine o a doua casă. 

– Știu că antrenați studenți și co-
pii la complexul sportiv de lângă Ca-
tedrală. Cum e să lucrezi cu picii care 
fac primii pași în judo?    

– E încântător! Copiii îmi dau 
multă energie. Ei sunt pozitivi, dornici 
de mișcare, de afirmare. Când intru 
în sală, uit și de oboseala adunată pe 
parcursul zilei, și de nelipsitele neca-
zurile. Ei emană multă căldură, sunt 
sinceri și de o naivitate drăgălașă ca-
racteristică vârstei. De aceea mă pregă-
tesc temeinic pentru fiecare ședință de 
antrenament, caut să le dau ceva nou, 
exerciții care să le trezească interesul. 
Ca să le mențin mereu viu acest inte-
res, alcătuiesc și eu unele jocuri mobile 
care să le ațâțe motivația și pasiunea; 
bunăoară unul adaptat la situația prin 
care trecem acum cu toții – pandemia 
(„Virusul și imunitatea”). Când îi vezi 
cum participă cu atâta zel la „distru-
gerea” virusului, ca să-și ajute colegii 
„contaminați”, chiar crezi că vom reuși 
în această grea luptă. 

Am început cu vreo 4-5 ani în 
urmă să le descifrez copiilor tainele 
judo-lui, să le dezvălui, pe înțelesul 
lor, această artă, să le arăt calea spre 
suplețe, spre perfecțiunea fizică, dar 
și spirituală. Și mă bucur să-i văd cum 
cresc, la propriu și la figurat, de la an-
trenament la antrenament, de la o lună 
la alta, de la un an la altul. Devin mai 
organizați, mai disciplinați, mai seri-
oși, dornici să avanseze în sportul pe 
care l-au ales. Anume aceste schimbări 
mă motivează, mă montează să lucrez 
și cu mai multă ardoare. Sigur, nu toți 
vor atinge Everestul, dar majoritatea 
dintre ei vor purta și peste ani dragos-
tea față de sport și dorința de a-l prac-
tica sistematic. Cred că asta contează. 

Au intervievat 
Sergiu BUSUIOC,

doctor în științe pedagogice,
prof. univ.,      

Pavel BRĂDESCU

Angela POLEVAIA-SECĂREANU – 
un nume sonor clădit  

pe caracter puternic
Fiecare om își alege la un mo-

ment anume o cale în viață. O 
îndeletnicire dintre atâtea exis-
tente pentru a activa spre binele 
său, dar și al societății. Și cu cât 
mai cumpătată și mai gândită va fi 
alegerea, cu atât mai bogate și mai 
dulci vor fi roadele muncii depu-
se. Angela Polevaia-Secăreanu a 
ales drept făgaș sportul și nu a dat 
greș. La 45 de ani se poate consi-

dera un om pe deplin realizat. La 
această vârstă are deja un palma-
res impresionant. Este maestru 
al sportului la judo și maestru al 
sportului de clasă internațională 
la sambo, discipline care i-au adus 
de-a lungul carierei zeci de meda-
lii de aur, argint și bronz la compe-
tiții de prim rang. Este arbitru de 
categorie internațională. Asta pe 
plan sportiv...
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Aflată între tradiţie și mo-
dernitate, creaţia artisti-

că a lui Gr. Vieru se revirtu-
alizează în permanenţă prin 
folclor, se alimentează din 
tezaurul spiritualităţii autoh-
tone ca să dăinuie prin „aerul 
verde matern” și cântecele de 
acasă, prin lirismul confesiu-
nilor sale despre mamă, plai 
și iubire. Viziunea folclorică 
planează în universul liricii 
sale, însoţindu-1 pe autor și 
atunci când evocă anumite 
momente din ambianţa rus-
tică a meleagurilor natale sau 
exprimă atașamentul dragos-
tei sale filiale faţă de lumea 
înconjurătoare. 

Reprezentările folclorice se con-
centrează într-un sentiment de soli-
tudine nostalgică, specific modului 
său poetic, și exprimă condiţia dra-
matică a omului, trecerea lui irever-
sibilă, filosofia existenţei umane, 
prin prisma tuturor manifestărilor 
sale. Exteriorizarea legăturii cu fol-
clorul, se manifestă,în această or-
dine de idei,prin intermediul unor 
mijloace poetice moderne.Materni-
tatea, iubirea, plaiul, firul de iarbă, 
frunza de aur a toamnei, „codrul 
de tei și fag”, steaua și izvorul, acele 
elemente care intră în configuraţia 
liricii lui Gr. Vieru, sunt legate prin 
„firișoare intime” cu „matricea sti-
listică” a creativităţii folclorice. De 
menţionat, poetul se situiază în con-
textul tradiţiilor populare nu numai 
datorită unor semnificaţii și expre-
sii de inspiraţie folclorică, dar mai 
ales prin sensibilitatea sa artistică,  
,,prin accentul interior dramatic” [1, 
p.207]. Gr. Vieru se apropie sufleteș-
te de tezaurul estetic popular prin 
reveria lirică copleșitoare și intensi-
tatea sentimentelor omenești,  prin 
tensiunea trăirii lăuntrice. O meta-
foră precum este„un verde ne vede” 
ori „taina care mă apără” esenţia-
lizează o stare de spirit, ea conţine 
o cheie poetică pentru deschiderea 
multiplă a temeiurilor spiritualităţii 
autohtone. Verdele care în viziu-
nea lui Gr. Vieru culminează cu un 
simbol universal este de sorginte 
folclorică, după spusele cercetăto-
rului român Gh. Drăgan, „întruchi-
pează umanul, speranţa, vitalitatea, 
nemurirea „principiul feminin / 
fertil protector” [2.p 72]. Privit fi-
ind drept ,,emblemă a salvării, a 
luminii spirituale” [2, p. 72], verde-
le mai este prezent și ca „invocaţie 
magică a rapsodului anonim,” ca o 
permanentizare a vitalităţii spiritu-
ale a neamului. Viziunea folclorică 
planează în lirica viereană și atunci 
când autorul invocă anumite aspec-
te din ambianţa rustică a meleaguri-
lor natale sau poetizează natura prin 
intermediul unor imagini cosmogo-
nice, exprimă atașamentul dragostei 
filiale faţă cosmosul existenţial al 
universului.Chemarea pădurii și a 
codrului de aramă vibrează ritmic 
în versurile poetului,aducându-ne 
în preajma unor situaţii poetice sur-
prinzătoare. Invocarea frunzelor, 
a ramurii materne se asociază în 

conștiinţa sa artistică cu miracolul 
inspiraţiei populare și vibrează prin 
proiectarea unor stări lirice de sor-
ginte eminesciană. Verdele ramului 
și mirozna copleșitoare a florilor de 
tei se declanșează ulterior în poezia 
lui Gr. Vieru prin amplasarea spiri-
tuală a elementelor vitale din spaţiul 
terestru:

Sub un tei ce înflorește 
Ea frumoasă, se pornește.
„Bună seară, fete două 
Cu ochi mirezmaţi de rouă!”
„Bună seara! Dar sunt una!”
Printre genele femeii
Răsărea pe cer și luna.

                    (Femeia teiul)
La fel ca în viziunea populară, 

asistăm la un spectacol ceremoni-
al, de o pronunţată notă dramati-
că,a unde participă deopotrivă atât 
elementele cosmosului, cât și cele 
pământești. Soarele și luna coboară 
din înălţimea lor solitară ,,printre 
foi ca printre lacrimi”, „printre ge-
nele femeii”. Gr. Vieru corelează ele-
mentele vegetale cu aștrii cerești și 
crează o atmosferă de luminozitate.

Privită prin prisma acestui punct 
de vedere, imaginea cosmogonică a 
soarelui capătă o nuanţă de profun-
zime telurică. Dacă M. Isanos „urcă 
pe vârful muntelui ” prin imnurile 
sale către pământ și soare, Gr. Vie-
ru se detașează pînă la bulgarele de 
ţărînă, iar de acolo contempleză mă-
reţia Universului. Îndemnul folcloric 
îl ajută pe Vieru să se reintegreze în 
acesta atmosferă de sărbătoare și, 
prin succesiunea detaliilor simboli-
ce, să participe la un act solemn de 
jubilaţie sufletească.

Gr. Vieru comunică cu aștrii 
cerești, dar spre deosebire de cre-
aţia populară, îi demitizeză într-o 
anumită măsură. Astfel, unele din 
sintezele sale lirice sunt proiectate pe 
planuri afective aparent contradicto-
rii: autorul fie că încearcă o senzaţie 
de cutremur în faţa imensiţăţilor 
astrale, fie că le coboară la nivelul 
obișnuinţelor pămîntești. Legătură 
cu folclorul este atât de pregnantă, 
încât unele versuri îmbracă culoarea 
și intuiţia transfigurării folclorice.

Doamne, ce blând munte,
Lai-lăișor!
Printre păsări multe,
Lai-lăișor!
El nu-mi părinţește,
Lai-lăișor!
Ci împărinţește…

 (Pe frunză închinare)
Din semnificaţia metaforelor 

de geneză populară, distingem o fi-
losofie existenţială încadrată în pa-
rametrii viziunii cosmice. Formula 
poetică tradiţională îl orientează 
spre o intimizare a structurilor ba-
ladești incluse în contextul operei 
sale unde cultul soarelui este sim-
bolizat de imagini sugestive.

 De menţionat, simbolul folclo-
ric al soarelui își găsește o justificare 
în sine prin însăși concepţia esteti-
că a scriitorului. Gr. Vieru extinde 
dimensiunile artistice ale laitmo-
tivului solar, ceea ce-1 determină 
spre o retrospecţie sentimentală 
asupra universului. Folclorismul 
operei sale este infiltrat în confesi-
uni adânci și sugestive, pline de tâlc 
și înţelepciune, pătrunse de vibraţia 
intuiţiei populare.

Reluarea motivului mitologic 
al soarelui nu înseamnă renașterea 
sacrului, dimpotrivă este expresia 
unei totale detașări de semnificaţiile 
religiozităţii cosmice.Căderea aștri-

lor cerești, o imagine des întâlnită 
în mitologia folclorului românesc, 
se impune drept o situaţie de limită 
la hotarul unor stări și sentimente 
contradictorii.

Soarele jos a picat,
Soarele, soarele,
Ca rochia ta din pat,
Soarele, soarele.

(Cad pe ape)
Intimizarea atributelor solare 

capătă undeva în subtext o conso-
nanţă cu mitul folcloric, prin in-
termediul căreia poetul întrevede 
revelaţia mitologică a trăirii, dispo-
nibilă spre o consonanţă simbolică 
cu elementele ancestrale ale uni-
versului. Chiar și în căderea florilor 
de tei sau „lunecarea” stelelor, niște 
imagini de inspiraţie eminesciană, 
poetul redă sentimentul de vene-
raţie faţă de arhetipul soarelui, care 
înveșnicește și permanentizează, 
purifică lumina dragostei. Or, așa 
cum  încearcă să ne convingă auto-
rul, tentativele de reintegrare în cos-
mos, de participare la descifrarea 
tainelor lumii ,nu au fost niciodată 
epuizate .Gr.Vieru le regăsește nu 
atât prin divinizare, ca în viziunea 
artistică a unor scriitori moderni, 
cum ar fi, de exemplu L.Blaga, dar 
prin căldură, prin dragoste faţă de 
oameni și reconfortare sufletească, 
calităţi relevate printr-o nuanţă de 
prefigurare mitico-folclorică.Chiar 
și metafora lacrimii, exprimată în 
mai multe scrieri, își găsește ana-
logie cu laitmotivul autohton al 
soarelui, aparţinând aceleiași zone 
tematice.

Filonul folcloric este valorifi-
cat în lirica contemporană în baza 
unor mituri tradiţionale, care, după 
spusele lui G. Călinescu, au devenit 
„pilonii tradiţiei autohtone ” [3, p. 
56] și împreună cu alţi factori îi asi-
gură originalitatea.’’ Fixarea celor 
patru mituri,  despre care amintește 
G. Călinescu în lucrarea sa funda-
mentală Istoria literaturii române 
de la origini pînă în prezent, are 
drept scop revirtualizarea scrierilor 
contemporane, lărgirea orizonturi-
lor ei spirituale și general- umane, 
regăsirea unei conștiinţe estetice 
orientate cu preponderenţă spre 
universalizarea valorilor. Situaţia se 
arată deosebit de importantă pen-
tru sfera de investigaţie artistică, ea 
amplifică orientarea spre aprofun-
darea interesului faţă de schimbă-
rile structural-semantice din sfera 
poeziei. Creaţia lui Gr. Vieru poartă 
obsesia unei mitologii naţionale, pe 
care o află în straturile foclorice ale 
culturii autohtone. El selectează din 
arsenalul mitului tradiţional semn-
ficaţii, motive lirice, evoluând sub 
semnul regăsirii sale spirituale.

Participant activ la opera de 
renaștere spirituală din Basarabia, 
contribuind în modul cel mai di-
rect la revenirea la alfabetul latin 
și valorile noastre sacre, Gr.Vieru 
conturează o vatra a românismu-
lui prin semnele latinităţii entice 
a poporului,el îndeamnă cititorul 
spre valorificarea comorilor sale de 
perpetuare spirituală, îl determină 
să se ingemăneze cu frumuseţea 
strădaniei umane, a unei etnii mul-
tiseculare zămislite în pledoariile 
sale poetice. Cu ochii îngânduraţi 
de dor, poetul ,,sărută’’

,, vatra și-al ei nume,
Care veșnic ne adună,
Vatra ce-a adus pe lume,
Limba noastră cea română.’’

(Limba noastră cea română) 
 Iar metafora „Vin din munţii 

latiniei” are o legătură directă cu 
semnificaţia mitică a unor timpuri 
străvechi, „în al luminilor tezaur”, 
aureolate de gloria dacisismului și 
constituie o cheie poetică pentru 
o serie întreagă de opere scrise la 
tema respectivă.

Eroul liric al poeziei sale e însu-
fleţit de dorul de a zămisli frumosul 
și este marcat de nostalgia „zidirii 
/construirii,”el râvnește spre edi-
ficarea unor opere monumentale, 
asemănătoare cu cele din creaţia 
populară, „care să dăinuie veșnic”.  
Pentru atingerea idealului râvnit, 
autorul răstoarnă semnificaţiile ar-
hetipului mitic, privindu-le prin-
tr-o lumină inversă și înlocuindu-le 
treptat printr-un joc al imaginaţiei 
sale creatoare.La explorarea subtex-
tului ascuns al legendei folclorice, 
Gr. Vieru conferă un anumit grad 
de demnitate mitică unor fapte 
cotidiene, neordinare prin însăși 
esenţa lor,asupra cărora întreţine 
atenţia cititorului. Cutezanţa erou-
lui liric de a invita toate femeile la 
întemeierea „construcţiei”râvnite:

Care va ajunge întâi,
Pe aceea-n perete o voi zidi. 
se soldează în plan interior cu o 

decepţie sufletească.
Iar din toate femeile
 venit una singură:
Mama.
- Tu m-ai strigat, fiule?

(Mică baladă) 
Încărcătura emoţională a senti-

mentului e concentrată, în special, 
în ultimul vers. Spre deosebire de 
alţi scriitori, Gr. Vieru renunţă la 
accentele melodramatice și reflecţi-
ile sentimentaliste, iar prin aceasta 
se pronunţă împotriva banalizării 
subiectului mitic. Demnă de jertfă, 
în accepţia poetului, este, în primul 
rând, mama, deaceea, spre ea se re-
varsă acel izvor nesfârșit de lumină, 
de dragoste și credinţă.

În opoziţie cu mitul folclo-
ric, Gr. Vieru umanizează esenţa 
actului de creaţie, îi conferă mai 
multă omenie și bunatate sufleteas-
că. Tristeţea coexistă cu bucuria, 
deznădejdea e înlocuită printr-o 
emanare luminiscentă a unei iubiri 
tulburătoare. Asemenea Meșteru-
lui Manole, autorul creează cupola 
morala a versului său și înveșnicește 
chipul mamei în turle de catedrală.

Confensiunile lui Gr. Vieru des-
pre mama, analogiile cu elementele 
trascendendale ale cosmosului sunt 
în bună măsură și imagini de sor-
ginte mioritică, făcând în felul aces-
ta legătură cu mitul măicuţei bătrâ-
ne.Autorul a relevat  caracterul de 
zeitate tutelară, pe care îl are mama 
în mitologia nostră populară,el dez-
voltă acest simbol în corespundere 
cu straturile arhaice ale foclorului 
și o sublimează la un nivel superi-
or, „între ceruri și pământ”. Privită 
într-un alt context, mama capătă 
certitudinea păstorului mioritic, 
găsindu-și asemănare cu steaua și 
verdele plaiului, ea are capacitatea 
de a comunica cu elementele an-
cestrale și rămâne să dăinuie ca o 
stea, să „ardă” către tot ce-i sfânt:

Luminând pe rând de sus 
Faţa cestui vechi pământ.

( Steaua mamei)
În felul acestă, poetul sugerează 

ideea despre nemurirea sufletului 
matern, este calea pe care o parcur-
ge Marele Anonim în drumul său 
spre Eternitate.

Gr. Vieru îngenunchează în faţa 
mamei ca într-un altar, identifi-
când-o cu sfintele ţărâne, și creează 
în jurul ei o atmosferă de sanctuar, 
de unde printr-o invocare ritualică 
pornesc impulsurile vieţii. Departe 
de pastișa foclorică și imitaţia rudi-
mentară, autorul inserează din ar-
senalul mitului tradiţional un vast 
material de investigaţie artistică și 
urcă treptele ascensiunii sale prin 
steaua și izvorul mamei, ca în cele 
din urmă să măsoare veșnicia clipei 
cu tăcerea ei durută și s-o regăseas-
că chiar și dincolo de nefiinţă.

Revenirea permanentă la izvoa-
rele spiritualităţii populare, conta-
minarea cu unele motive preluate 
din mitul folcloric, reluarea suges-
tiilor mitologice din perspectiva 
propriei individualităţi creatoare 
reconfortează scrisul lui Gr. Vieru, 
îi încadrează opera în contextul 
unor noi dimensiuni estetice și spi-
rituale, orientează toate impulsurile 
și trăirile autorului spre „veșnica 
rotire a meditaţiei în sfera poeziei” 
[4, p. 414]. Mitologia autohtonă se 
menţine și în universul operei sale 
ca un răsărit de soare, sursa unor 
inspirate motive lirice și sinteze 
artistice, prin care sunt promovate 
valorile general-umane, cu durată 
sigură în timp.  
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Cosmosul folcloric al poeziei  
lui Grigore Vieru

 Tatiana BUTNARU,
doctor în filologie
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Adaptarea eficientă a copiilor la ce-
rințele din ce în ce mai complexe ale 

mediului sunt asigurate de dezvoltarea 
optimă a competențelor emoționale și 
sociale. Competențele sociale se refera la 
abilitatea copilului de a forma relații so-
ciale funcționale cu semenii săi și adul-
ții. În colaborare cu SAP Călărași psiho-
logii din raionul Călărași au desfășurat  
un program de dezvoltare a competențe-
lor sociale și emoționale a preșcolarilor 
destinat educatorilor. Discuțiile avute 
în cadrul acestei colaborări au scos în 
evidență necesitatea acută în programe 
destinate părinților cu referire la înțele-
gerea comportamentului copiilor, a ne-
voilor de bază în dezvoltării lor. 

Pe marginea celor discutate, vreau să 
fac unele explicații.

Părinții au nevoie de sprijin în dez-
voltarea propriilor abilităţi sociale și emo-
ţionale înainte de a le înțelege și cultiva 
propriilor copii. În cazul nostru, când în 
grădinițe activează puțini psihologi, este o 
sarcină dificilă pentru ei ca zi de zi, indife-
rent de timpul disponibil sau propria stare 
emoţională, să recunoască emoţiile copii-
lor, să le înţeleagă, să aleagă acele mesaje 
de comunicare pozitive, sănătoase, care să 
îi ajute pe copii. 

De ce au nevoie cel mai mult copiii 
preșcolari? Vârsta preșcolară este perioa-
da când copilul are nevoie de înțelegerea 
și sprijinul părinţilor. De la ei copilul în-
vață cel mai bine cum să se comporte cu 
alți copii, să-și exprime sănătos emoţiile. E 
necesar să înțelegem sentimentele copilu-
lui, esența problemei cu care se confruntă 
acesta.

La această vârstă nevoile fundamen-
tale sunt:

1. Nevoia de securitate emoţională. 
Aceasta este satisfăcută atunci când pă-
rinţii acordă atenţie necesară copilului și 
validează emoţia lui.  Alături de gesturile 
fizice de afecţiune (îmbrăţișări, mângâieri) 
oferă o conexiune fizica, care îi conferă 
copilului siguranţă și intimitate emoţio-
nală. În timpul îmbrăţișării se elimina un 
hormon – oxitocina, numit și “hormonul 
iubirii”. Este recomandat ca îmbrăţișările 
să dureze cel puţin 20 secunde pentru a 
permite eliberarea oxitocinei care conduce 
la o stare de bine și de confort emoţional. 

2. Nevoia unui comportament previ-
zibil și stabil al părinților. Copiii preșco-
lari iubesc previzibilitatea și stabilitatea. 
Pentru ei este foarte important să știe ce 
urmează să se întâmple. Când trăiesc în-
tr-un mediu în care lucrurile se schimbă 
de la o zi la alta sau părinţii au reacţii di-
ferite la același comportament, sistemul de 
răspuns la stres al copiilor este în perma-
nenţă activat. Această stare permanentă 
de alertă sensibilizează exesiv și nepotrivit 
anumite zone din creier care răspund de 
pregătirea corpului pentru a face faţă ame-
ninţărilor. 

Una din modalităţile de creare a unui 
mediu previzibil este stabilirea rutinelor 
de comportament (rutina de seara, rutina 
de masă, rutina de joc independent). Ruti-
nele reprezintă secvenţe de acţiuni care se 

desfășoară în fiecare zi în aceeași ordine. 
De ex. rutina somnului – este o înșiruire 
de comportamente pe care copilul le înva-
ţă pe etape: face duș, se spală pe dinţi, se 
schimbă în pijamale, se citește povestea de 
seară).

Disciplinarea copilului folosind regu-
lile și consecinţele logice oferă copiilor 
un nivel de anticipare prin faptul că ex-
primă în mod clar ce așteaptă părintele de 
la copil. Ex.,, Fiecare își strange lucrurile 
personale și le pune în dulap,, sau ,, Mă de-
ranjează când tu lași lucrurile pe jos. Vreau 
să le pui în dulap,,

 Calendarul de activităţi este un in-
strument foarte bun care ajută copiii pre-
școlari să știe ce urmează să se întâmple în 
viaţa lor. Desenaţi un calendar pe o coală 
mare de hârtie pe zile/săptămâni și nego-
ciaţi cu copilul activităţile pe care le veţi 
face împreună săptămâna viitoare în care 
părinţii sunt la dispoziția lor.

3. Nevoia de autonomie. Pentru a 
învăţa această abilitate copiii au nevoie 
să li se ofere contextul propice de învăţa-
re. În acest sens, e important să se nego-
cieze timpul petrecut împreună și timpul 
pentru momente în care fiecare face ce 
dorește (ex. În timp ce dvs. citiţi o carte, 
copilul desenează sau se joacă). În acest fel 
copiii învaţă să fie atenţi la nevoile celor-
lalţi. Dacă tot timpul pe care îl are părin-
tele la dispoziţie îl petrece doar cu copilul 
datorită faptului că se simte vinovat că stă 
prea puţin cu el, copilul învaţă că ceea ce 
contează este doar nevoia sa și ratează mo-
mentul prielnic de a învăţa să ţină cont de 
nevoile celorlalţi. Plictiseala pe care o acu-
ză frecvent copiii are de cele mai multe ori 
legătură cu inabilitatea lor de a-și construi 
propriul joc, pentru că nu au avut posibili-
tatea să înveţe să facă asta.

4. Nevoia de atenţie, acceptare și 
validare. Această nevoie fundamental 
umană este satisfăcută în măsura în care 
părinţii acordă copilului momente de in-
teracţiune unu-la-unu și sunt preocupaţi 
cu ceea ce face copilul. Ignorarea copii-
lor în situaţii în care ei solicită atenţia în 
mod adecvat (ex. Copilul vine să îi arate 
părintelui ce a desenat, iar părintele fără să 
privească desenul îi spune „Am văzut!”) 
pe motiv că părinţii se simt extenuaţi după 
o zi de muncă, îi învaţă pe copii să alea-
gă o cale mult mai sigură de a fi în aten-
ţia adulţilor și anume – comportamentul 
nepotrivit. Pentru un copil ignorarea este 
cel mai greu de tolerat. Atunci când este 
criticat el este în centrul atenţiei părinţilor. 
Prin experinţa repetată copilul învaţă că 
singurul lucru care îi scoate pe părinţii săi 
din lumea grijilor și preocupărilor lor este 
comportamentul neadecvat. Chiar dacă  
copilul primește atenţie negativă este o al-
ternativă mult mai bună decât ignorarea. 

   Copiii învaţă în funcţie de ce fac pă-
rinţii și mai puţin din ceea ce spun. Com-
portamentul părintelui și educatorului 
este modelul prin care copilul învaţă cum 
să relaţioneze sănătos cu sine și cu ceilalţi. 
De exemplu, abilitatea de a empatiza cu 
nevoile celorlalţi este o abilitate înnăscută 
a copilului. Însă ea, se va menţine numai 
dacă părintele și educatorul manifestă 
comportamente de empatie. Îi învăţăm pe 
copii să fie cooperanţi sau să-și rezolve un 
conflict cu un alt copil sau să-și exprime 
furia adecvat prin exersarea constată a 
comportamentelor pe care dorim să le în-
veţe, în situaţiile reale de viaţă și nu prin 
explicaţii sau „sfaturi”. Copilul are nevoie 
să știe că adultul îi oferă siguranţă. Copilul 
trebuie să știe că atunci când are o nevoie 
emoţională  sau de învăţare poate conta 
pe sprijinul părintelui. Acest lucru este 
esenţial pentru sănătatea și echilibrul lui 
mental. Astfel, învaţă încrederea în ceilalţi 
învaţă să ceară ajutor, învaţă că este nor-
mal să aibă nevoi și să le exprime, învaţă 
că ceilalţi ţin cont de nevoile sale. 

În reflecțiile colegilor mei educatori 
am înțeles că este foarte importantă pe-
dagogizarea părinților, activități în care 
fac cunoștință cu dezvoltarea psihoemo-
țională a copiilor și găsesc răspunsuri la 
grijile și problemele de educație cu care se 
confruntă ei.

 Jocul  care îmbină  armo-
nios  elementul  instructiv  

și  educativ  cu  elementul  
distractiv este  jocul didac-
tic. El  este  folosit  pentru a  
forma  sau  consolida anu-
mite  cunoștințe, priceperi, 
deprinderi. Pentru  a  avea  
eficiență,  jocul  didactic  
trebuie  să  aibă  un  con-
ținut  și  o  structură  bine 
organizată,  trebuie  să  fie  
subordonat  particularită-
ților  de vârstă și  sarcinilor  
didactice. 

 Am observat că, prin  joc,  
copiilor mai ușor le  dezvoltăm 
dragostea  pentru  învățătură,  le  
stiumulăm  efortul  susținut  și  
îi  determinăm  să  lucreze  cu  
plăcere  atât  în  timpul  lecțiilor,  
cât  și  în  afara  lor.

În cadrul  activităților de  te-
rapie  logopedică,  prin inter-
mediul jocului didactic creăm 
condiții  favorabile formării  sau  
consolidării  deprinderilor  de  
a  pronunța  clar, corect și  pre-
cis  sunetele  deficitare.  Prin joc 
copilul participă cu plăcere  la  
toate  activitățile, își îmbogă-
țește vocabularul, însușește sis-
temul fonetic al limbii materne, 
însușește  structura gramaticală 
a limbii, depășește cu ușurință 
starea de timiditate, capătă mai 
multă încredere în forțele sale.

Impactul jocurilor didactice 
este imens. În primul rând  pro-
voacă curiozitate; dezvoltă  ima-
ginația, atenția,  inițiativa; asi-
gură destindere și amuzament; 
stimulează emoții; produc  plă-
cere; previn plictiseala și obo-
seala la  lecții. 

Printre jocurile  care  pre-
zintă  interes  elevilor aș enume-
ra următoarele: 

Jocul „Numește  
meseria”

Obiective. Îmbogățirea  voca-
bularului.  Exersarea  în  găsirea 
denumirilor  în  baza  verbului,  
substantivului  auzit. Dezvoltarea  
pomptitudinii,  a atenției.

Desfășurarea. Jucătorii se 
împart  în  două  echipe. Un co-
pil  numește  acțiunea,  alt  copil  
numește meseria. O altă  varian-
tă  a jocului este când  se numeș-
te un substantiv și derivatul pro-
fesiei.  De exemplu: 

Bucate - (bucătar), lemn - 
(lemnar), coafură - (coafeză),  
avion-..., cosmos-..., ceasor-
nic-..., tractor-..., piatră- etc. Sau 
un verb. A picta - (pictor), a zu-

grăvi - (zugrav), a  dansa - ...,  a  
cânta - ..., a învăța - ..., a educa 
- ..., a construi -..., a vinde - ..., 
ș. a.m.d. Fiecare  răspuns  corect 
se notează într-o fișă, iar la sfâr-
șit sunt menționați cei mai ac-
tivi si ingenioși copii.

Jocul „Ce putem 
face din?...”

Obiecive. Extinderea voca-
bularului. Stimularea capacită-

ții de a numi cât mai multe pro-
duse confecționate  din materi-
alul numit. De  exemplu: Hârtie 
- din  hârtie  sunt confecționa-
te  caiete, cărți, ziare, reviste, cu-
tii etc. 

Desfășurarea: Este orga-
nizat pe echipe. Dacă elevul a 
numit cinci și mi multe cuvin-
te este distins cu un steguleț. 
Membrii  echipei  pot  ajuta  co-
legul  la  necesitate.  

Ce confecționează specialis-
tul din lemn, din sticlă, din me-
tal, din cărămidă, din carne, din  
lapte etc.  

Jocul „Jucăriile 
pierdute”

Obiective: Consolidarea  
sunetului [Ș] în vorbirea coe-
rentă. Dezvoltarea  atenției au-
ditive. Împărțirea  cuvintelor pe  
silabe.

Desfășurarea: Elevii sunt 
îndemnați să ajute colegul, 
atunci când e în dificultate, să 
plaseze jucăriile pierdute la lo-
cul lor (în dependență de nu-
mărul de silabe), Căsuța are pa-
tru etaje. La primul etaj  denu-
mirea jucăriilor conține o sila-
bă,  la al doilea - două  silabe,  la 
al treilea – trei. Cuvintele sunt:  
(cuibușoare,  păpușă, mașină, 
coș,  iepuraș, pește, șoricel, cu-
coș,  șoim,  găinușă,  șal,  șarpe,  
mărțișor, parașută, carte etc.) 

Pentru  fiecare  răspuns  co-
rect  echipa (copilul) primește  
un jeton. Sunt evidențiați elevii 
cei mai descurcăreți. 

Jocul ,,Trenuțul”         
Obiective: Pronunțarea co-

rectă a sunetului [R] în  cuvin-
te. Stabilirea poziției sunetului 
în cuvânt. Dezvoltarea  atenți-
ei  auditive, a  auzului  fonema-
tic etc.

Desfășurarea: Se lucrează în 
două sau mai multe echipe. Fi-
ecare dintre ele primește  ima-
gini  ce  conțin  sunetul  R  în  
diferite  poziții. Elevii  ajută să 

„urce” cutiile cu marfă în tren, 
în dependență de poziția sune-
tului R în  cuvânt. De exemplu: 
În primul vagon cutia cu roboți  
(R este  primul sunet),  în  ulti-
mul - cea cu  măr (R este ultimul  
sunet) etc. ( măr,  carte,  roșie,  
zar,  borcan, radio, fular,  cartof,  
rochie,  șurub,   rucsac, ziar)

La  sfârșit  cu  unele  dintre  
aceste  cuvinte  se  construiesc  
propoziții.

*** 
Aceste jocuri, precum și  

multe  altele, sunt acceptate de  
elevi. Ei participă la ele cu  mult  
interes, ajutându-și colegii să 
depășească dificultățile, antre-
nându-și personal capacitatea 
unei exprimări corecte, clare, 
coerente.  Eficiența jocului de-
pinde de modul și felul în care 
logopedul știe să asigure o con-
cordanță între tema și materia-
lul  didactic existent, de felul în 
care știe să îndrume / ghideze 
elevii prin întrebări și răspun-
suri, explicații, corectări și apre-
cieri. 

 Este evident că, desfășurând 
eficient jocul, stimulăm creșterea 
potențialului individual al elevi-
lor, demonstrând că școala de as-
tăzi e o ,,școală  prietenoasă co-
piilor”.

Bunele practici

Copiii învață, jucându-se

Elmira IACOVLEV,
logoped, grad  didactic I,
IP Liceul Teoretic ,,Ginta  

Latină”, Chișinău

Lilia ELISEI, 
psiholog școlar, grad didactic 

superior, Liceul Teoretic  
,,Mihail Sadoveanu”, Călărași

Nevoile preșcolarilor  
în atenția părinților
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Ca răspuns la schimbările 
și modificările sociale, econo-
mice și  industriale europene și 
mondiale, sistemul educațional 
din Republica Moldova are ne-
voie de schimbarea accentelor 
în favoarea calității procesului 
educațional și a competențe-
lor elevilor. Noile provocări 
cu care ne confruntăm la mo-
mentul actual, solicită abordări 
prompte, care ar putea reînvia 
interesul elevilor pentru studi-
erea disciplinelor școlare. Este 
necesar ca aceste discipline să 
devina mai provocatoare, să 
motiveze interesul pentru în-
vățare, să stimuleze gândirea și 
imaginația, să entuziasmeze ti-
nerii de azi, cetățenii de mâine 
ai lumii noi.

La moment, tehnologiile 
informației și comunicațiilor se 
dezvoltă foarte rapid și pentru 
a se încadra în contextual erei 
digitale, este necesar ca insti-
tuțiile de învățământ să treacă 
printr-o reformă fundamenta-
lă, care presupune actualizarea 
conținuturilor educaționale, 
pregătirea cadrelor didactice, 
precum și corelarea activități-
lor educaționale cu necesități-
le actuale și viitoare ale pieței 
muncii și dotarea instituțiilor 
de învățământ cu echipamente 
moderne.

World Economic Forum 
constată că 65 la sută dintre 
elevii actuali se vor confrunta, 
la absolvire, cu joburi complet 
noi, fiind total nepregătiţi pen-
tru piaţa muncii, multe meserii 
noi sunt create din 2020, iar 
până în 2030, milioane de lo-
curi de muncă ar putea fi auto-
matizate. În acest context, elevii 
trebuie pregătiți, ca niciodată, 
să gândească profund și să gân-
dească bine, astfel încât aceștia 
să aibă șansa de a deveni ino-
vatori, educatori, cercetători și 
lideri care pot rezolva cele mai 
presante provocări cu care se 
confruntă locuitorii republicii 
și ai Terrei. 

Abordările oferite tot mai 
frecvent ca soluţii este expune-
rea copiilor de la vârsta școla-
rului mic la știinţă și robotică 
– abordarea STEM (termen 
abreviat în engleză din Scien-
ce, Technology, Engineering, 
Mathematics, adica știință și 
tehnologie, interpretată prin 
inginerie, toate fiind bazate pe 
elemente matematice). STEM 
poate fi greu de definit, pen-
tru că înseamnă multe lucruri 
diferite. Tehnologia include 
subiecte precum programarea 
computerului, analiza și desig-
nul, arhitectura și medicina, iar 
ingineria poate include subiec-
te precum electronica, roboții 
și mașinile viitorului, de aceea 
termenul cheie, atunci când 
vorbim despre educația STEM 
apoi aceasta se identifică cu  
integrarea. 

În Republica Moldova, 
conceptul de educaţie STEM 
a fost promovat de Ministerul 
Educaţiei, Culturii și Cercetă-
rii în parteneriat strategic cu 
Proiectul de Competitivitate 
al USAID Moldova (Agenţia 
SUA pentru Dezvoltare Inter-
naţională – Moldova), implicat 
în asistenţa tehnică necesară, 
pentru realizarea a două obiec-
tive sociale generale majore: 
creșterea economică și guver-
narea echitabilă și democratică. 
Abordarea STEM reprezintă o 

premisă importantă a creșterii 
numărului de tineri specialiști 
angajabili în orice sector al 
economiei moderne. Aceasta 
constă în integrarea tehnolo-
giilor digitale în procesul de 
studiere a tuturor disciplinelor 
școlare, care poate asigura vii-
torilor profesioniști abilitatea 
de a aborda și soluționa pro-
bleme complexe din viața reală 
în mod creativ și eficient, fo-
losind tehnologia și principi-
ile de design. Educația STEM 
are ca scop pedagogic general 
„predarea și învăţarea știinţelor 
exacte”, cu o abordare inter-
disciplinară, pluridisciplinară, 
multidisciplinară și transdis-
ciplinară, interactivă, practică 
și aplicativă, este un mod de a 
învăța legăturile reciproce între 
fenomene, atât în școală, cât și 
în viața reală. Aceasta sporește 
calitatea educației și rezultatele 
învățării, prin metode didacti-
ce apte să stimuleze capacitatea 
operaţională a elevului de „a 
învăţa coeziv știinţele reale și 
de a le înţelege mai bine”, ac-
tiva într-un mediu creativ, dar 
și dezvolta  abilități adaptate 
secolului XXI.  Asimilarea și 
interiorizarea lor, ca „discipli-
ne de bază”, asigură orientarea 
școlară și consilierea în carie-
ră eficientă în zona prioritară 
marcată de „profesiile tehnice 
și inginerești”.

Proiectul STEM prevede 
organizarea, desfășurarea și 
dirijarea cercetării elevilor în 
contextul formării abilităților 
de rezolvare a problemelor, a 
rulării experimentelor practi-
ce, folosind tehnologii digitale 
(programare, robotică, senzori, 
media digitală și echipamente 
de fabricație). Acest lucru spo-
rește interesul elevilor pentru 
cariere în domeniile științei, 
tehnologiei și ingineriei prin 
promovarea și implementarea 
metodelor de instruire creative, 
colaborative, automotivante și 
antreprenoriale. Importanța ce 
i se oferă este legată de locurile 
de muncă din domeniul STEM, 
printre care, putem  enumera 
doar câteva: programator, in-
giner, tehnician, electric, pe-
trochimist, biochimist, geolog, 
cercetător științific în medicină 
sau biochimie etc. Numărul lo-
curilor de muncă pentru aces-
te domenii sunt în continuă 
creștere, iar în prezent salariile 
medii oferite pentru acestea 
echivalează cu aproape dublu 
sumei salariilor medii oferite 
în toate celelalte domenii la un 
loc, conform unui articol de pe 
site-ul de știri CBS news. Pe de 
altă parte, formarea și educația 

prin metoda bazată pe proiect 
STEM  poate crește rezultatele 
pe termen mediu și lung asupra 
calității educației din domeniul 
ingineriei și IT cu aplicabilita-
tea în știință, având o creștere 
exponențială a motivației elevi-
lor în acest domeniu. Transfor-
marea mediilor de predare-în-
vățare și modernizare a institu-
țiilor de învățământ, exemplu 
liceul în cadrul căruia activez,  
aplicarea inovațiilor pedagogi-
ce și folosirea dispozitivelor și 
tehnologiilor digitale are efecte 
benefice majore asupra elevilor. 

Prin abordarea STEM sunt 
vizate modelele de cunoaștere, 
necesare omului în societatea 
informaţională: 

- știinţifică (explicativă, ex-
perimentală – tipică știin-
ţelor naturii;  interpretativă 
– tipică știinţelor sociou-
mane; logico-matematică – 
tipică știinţelor matematice 
și informatice)

- aplicativă, realizată prin 
știinţe aplicate social (la 
nivel de tehnologie) și în 
producţie (la nivel de ingi-
nerie).

Conceptul pedagogic ope-
raţional STEM vizează abor-
darea globală, integrativă a tu-
turor tipurilor de cunoaștere și 
de inteligenţă umană, necesare 
în societatea informaţională a 
prezentului și, mai ales, a vii-
torului. Tehnologia și inovația 
au pătruns în cele mai diverse 
domenii ale societății: educa-
ție, sănătate, afaceri, sport  și 
o gamă largă de servicii. Este 
bine cunoscut faptul că forța de 
muncă calificată constituie ele-
mentul cheie pentru crearea și 
dezvoltarea afacerilor din  Mol-
dova, care se  confruntă cu un 
deficit de personal calificat, ce 
corespunde exigențelor și pro-
vocărilor mediului de afaceri.

Antreprenoriatul este una 
dintre competențele secolului 
curent, iar educația STEM - 
îmbină acele discipline pentru 
a preda „abilitățile secolului 
XXI” sau instrumentele pe care 
elevii trebuie să le aibă dacă 
doresc să reușească în joburile 
din viitor. Misiunea noastră, a 
cadrelor didactice, este în a aju-
ta elevii, chiar și în condițiile 
pandemiei COVID-19,  să-și 
formeze competențele de care 
au nevoie, nu doar la discipli-
nele pe care le studiază la școa-
lă, dar și în domenii care presu-
pun atitudine creativă, pozitivă 
și etică. 

Consider că unul din fac-
tori, care mă motivează în acti-
vitatea mea ca profesoară, este 
că îi văd pe elevii mei cum își 
formează abilități practice și 
capătă experiență. Ei înțeleg că 
viitorul le aparține și că trebuie 
să fie pregătiți pentru profesiile 
zilei de mâine. Ei vor dezvolta 
o economie competitivă, axată 
pe cunoaștere, vor făuri o soci-
etate dezvoltată și democratică. 
În condițiile digitalizării sec-
toarelor economiei naționale – 
pentru Republica Moldova,  
domeniul educației  ar trebui să 
devină prioritatea nr. 1 a socie-
tății noastre!

Un profesor de acordeon, mai întâi de toate 
este un instrumentist de forță, apoi un pedagog 
desăvârșit. Asemenea calități sunt o motivație se-
rioasă pentru copii care doresc să urmeze o cari-
eră de acordeonist în viață.   Formele și metodele 
de lucru ale unui astfel de specialist sunt diverse, 
am putea spune, chiar niște secrete de laborator. 
Ele sunt aplicate, în mod individual, reieșind din 
abilitățile și  capacitățile individuale ale fiecărui 
elev. În ceea ce privește metoda proprie de pre-
dare nu poate să se bazeze doar pe parcurgerea 
unui singur curs de acordeon. Sunt extrem de 
necesare cunoștințe profunde de pedagogie, psi-
hologie, în parțial psihologia copilului, de etică 
si estetică etc. Pentru a avea succese, profesorul 
de acordeon trebuie să cunoască caracteristicile 
personalității elevilor. Luarea în considerare a 
particularităților temperamentale ale elevului, 
aplicarea unor măsuri potrivite pentru fiecare 
temperament aparte conduce la obținerea unor 
rezultate interpretative deosebite. Intelectul, 
temperamentul și talentul  sunt abilitățile care se 
dezvoltă la copil treptat și în final este formată 
personalitatea acestuia.  Dar absența sau insufi-
ciența talentului nu poate fi o piedică pentru ob-
ținerea unor rezultate bune în activitate. Uneori, 
la prima vedere, tocmai  copiii netalentați, prin-
tr-o studiere asiduă a instrumentului muzical, 
demonstrează performanțe care nu pot fi atinse 
nici de cei cu înclinații deosebite.

***
La etapa dată, arta interpretativă la acordeon, 

în special  studierea gamelor, exercițiilor și studii-
lor cu elevii claselor primare din școlile de muzică, 
este net superioară în comparație cu procesul de 
instruire acum 10-15 ani. La dispoziția profeso-
rului, deci și a elevului, este multă literatură, atât 
metodică, cât și interpretativă (culegeri de game, 
exerciții, studii), lucrări de autor etc. Drept exem-
plu pot servi cursurile din clasa a II-a. Procesul 
de învățare a elevilor este unul atractiv, dinamic 
și captivant. Materialul muzical studiat de către 
copiii de azi este mult mai intensiv față de anii 
precedenți.

De regulă, în clasa I sunt înmatriculați copiii 
care la testare au primit note destul de înalte pen-
tru capacitățile muzicale înnăscute. Însă în cele 
mai dese cazuri, acestea sunt insuficiente. Mai e 
nevoie de așa calități ca receptivitatea muzicală,  
agerimea minții și cel mai important – dragostea 
față de muzică, de instrumentul ales, si, în mod 
special, de o mare dorință de a se ocupa. Dar, 
dragostea pentru muzică și dorința de ocupație 
zilnică se educă și se cultivă cu anii, devenind un 
mod de viață al instrumentiștilor. De aceea, din 
practică, știu ca supraîncărcarea excesivă și fără de 
chibzuință cu game, exerciții și studii nu duce la 
nimic bun. Anume supraîncărcarea, ca la orișice 
disciplină școlară, duce la blocarea sau chiar dis-
pariția interesului față de obiect, în cazul nostru 
față de muzică. 

De aceea, în calitatea mea de profesoară, 
acord o mare atenție studierii etapizate (de la sim-
plu la compus) a  gamelor și studiilor, mai ales cu 
elevii începători. 

În clasele primare, ei încă nu-și dau seama de 
importanța tehnică a acestor exersări. De aceea, 
cu fiecare oră, datorită explicaților cât mai con-
vingătoare, argumentate prin exemple concrete, 
interesul față de lucrul asupra gamelor și studiilor, 
exersarea sporește și devine o ocupație plăcută. 
Cu fiecare gamă, cu fiecare exercițiu, micul meu 
discipol sporește în studierea acordeonului, des-
coperind bogăția sunetului și frumusețea muzicii. 

Pentru fiecare dintre ei, învățarea gamelor, 
exercițiilor și studiilor devine o ocupație plăcută. 
Iar acest lucru se produce datorită faptului că, în 
fiecare caz aparte, portofoliul interpretativ al ele-
vului conține exerciții și studii, după particulari-
tățile individuale și nivelul de pregătire al elevului.  

Nu accept situația, când se acordă prioritate 
unui singur manual și studierea / interpretarea a 
gamelor și exercițiilor în ordinea propusă de autor. 
Lucrul elevilor asupra gamelor și studiilor poate fi 
extrem de variat, în rezultatul căruia sunt atinse 
anumite scopuri, precum ar fi:  

1. Contactul cu claviatura acordeonului; 
2. Respectarea ritmicii, precizia aplicării cla-

viaturii;
3. Sporirea capacității emiterii sunetului cu 

diverse hașuri si nuanțe dinamice.
***

De la simplu la compus
Gamele și studiile sunt însușite treptat. Totul 

decurge întru „încălzirea mâinilor”, ca degetele să 
fie active, să culeagă corect clapele acordeonului și 
emite sunetele multașteptate.

Din prima lună de studii se atrage atenția ele-
vului asupra procedeelor cu foiul, mânuirea  lină și 
calmă a  acestuia.  

 La etapa inițiala foiul se va schimba cât mai 
des. Copiilor  mici la stadiul începător le este foar-
te greu să cânte pe un foi larg – le obosește mâna 
ceea ce poate duce la urmări neplăcute, uneori 
chiar grave. Pe măsura însușirii instrumentului 
schimbul foiului se va folosi mai rar. 

În afară de interpretarea gamelor cu hașuri, 
un mare folos îl are și interpretarea gamelor în di-
ferite grupări ritmice.

Este greu de stabilit  concret când trebuie de 
dat o hașură sau alta, un ritm sau altul. Totul de-
pinde de capacitățile individuale ale elevului și de 
aparatul său interpretativ. Mâinile sunt atât de di-
ferite, încât ceea ce e binevenit pentru un elev, e 
contraindicat și chiar dăunător pentru altul.

Exercițiul – o executare a mișcărilor 
în ordin general

Important este, ca executarea unui sau altui 
exercițiu să nu fie mecanică, ci cu un scop bine 
determinat, adică, pentru depășirea anumitor gre-
utăți tehnice la interpretarea hașurilor, săriturilor, 
ritmurilor complicate, sau a altor dificultăți care 
pot apărea în procesul studierii lucrărilor. 

Deoarece am vorbit mai devreme despre ale-
gerea corectă a manualelor, mă voi referi la unele 
dintre ele, care deși sunt vechi, sunt binevenite și 
aplicabile și azi. Spre exemplu, Manualul de exer-
ciții de V. Demcenko, apărut în 1967. Culegerea 
dată e destul de impunătoare, include 874 de exer-
ciții, bineînțeles bune pentru clasele a I-i și a II-a. 
Doar că pentru formarea repertoriului, exercițiile 
trebuie alese cu mare atenție și grijă, luându-se în 
considerare capacitățile individuale ale elevului.

Studiul – este același exercițiu, dar puțin mai 
complicat și care include în sine un chip muzical. 
În cele mai dese cazuri studiile pun probleme teh-
nice. Prin interpretarea rapidă a unor pasaje, fie de 
ordin general, fie în factură acordică, în sărituri, 
dezvăluie un chip artistic. La această etapă elevii 
sunt pregătiți  pentru forme mai complicate, așa 
precum este polifonia. Ca exemplu poate servi 
studiul nr.6 al compozitorului Bulatov. 

Principalul scop al studiilor este depășirea 
greutăților de factură la interpretarea creațiilor 
muzicale. Cu părere de rău, unii profesori atrag o 
mai mare atenție mâinii drepte pe când cea stingă 
rămâne la un rol inferior. E necesar de lucrat la fel 
de sârguincios atât asupra partiției mâinii drepte, 
cât și partiției destinate mâinii stângi. Studiile se 
clasifică în studii tehnice și studii – piese. (Exem-
plu  –  Ceremuhin „Studii tablouri”, a. 1959).

În procesul de însușire a studiilor tehnice un 
mare ajutor ne acordă  „metoda variantelor” care 
poate fi :

1. Metrice - transformarea accentului de pe 
temp tare pe cel slab;

2. De hașuri - înlocuirea hașurilor autorului;
3. Variante ritmice etc.

În concluzie, succesul elevului este și succesul 
pedagogului. Începând cu clasele primare și pană 
la examenul de absolvire ei muncesc cot la cot 
unul întru devenirea altuia. 

Studierea gamelor, exercițiilor și studiilor  
cu elevii claselor primare din școlile de muzică

Lilia ȘTIUCA, 
profesoară de acordeon,  
grad didactic superior,

Școala de Arte  
„Alexei Stârcea”, Chișinău

OPINII ȘI REFLECȚII

STEM  – o treaptă  
a carierei de succes

Ina PETRACHE
 profesoară de biologie,  

grad didactic I,
IP Liceul Teoretic 

,,Gaudeamus”,  Chișinău
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„Poşta Moldovei” – PM21741 
„Moldpresa Grup” SRL

La 2 februarie 2021 s-a stins 
din viață academicianul Mitrofan 
CIOBAN, Președintele Societății de 
Matematică din Republica Moldova, 
vicepreședinte al Societăţii de Ma-
tematică Aplicată și Industrială din 
România, rector al Universității de 
Stat din Tiraspol în perioada 2002 – 
2009, Membru de Onoare al Acade-
miei Americano-Române de Științe 
și Arte, laureat al Ordinului Repu-
blicii, doctor habilitat în știinţe fizi-
co-matematice, profesor universitar. 

Academicianul Mitrofan Cioban 
s-a născut la 5 ianuarie 1942 în satul 
Copciac, raionul Ștefan Vodă, Repu-
blica Moldova.

În anul 1959 a absolvit școala 
medie din satul Volontiri. În anii 
1960 – 1963 și-a continuat studiile 
la facultatea Fizică și Matematică 
a Institutului Pedagogic de Stat din 
Tiraspol, specialitatea Matematică, 
fizică și bazele producției. 

În anul 1963 a fost transferat la 
Universitatea „M. V. Lomonosov” 
din Moscova, specialitatea Mate-
matica, pe care a absolvit-o în anul 
1967, obţinând diploma de master în 
domeniul „Topologia exponenţială”. 

În anii 1967 – 1970 a fost doc-
torand la Catedra Geometrie Supe-
rioară și Topologie a Universității  
„M. V. Lomonosov”, la catedra Geo-
metrie Superioară și Topologie con-
dusă de renumitul matematician rus, 
academicianul Pavel S. Alexandrov, 
avându-l coordonator științific pe  
A. Arhangel’skii.   

În noiembrie 1970, în cadrul 
Consiliului Știinţific Specializat al 
Facultăţii Matematică și Mecanică a 
Universităţii „M. V. Lomonosov” din 
Moscova, a susţinut teza de doctor 
în știinţe fizico-matematice „Relaţii 
dintre clase de spaţii topologice”. 

În ianuarie 1980, în cadrul Con-
siliului Știinţific Specializat al Facul-
tăţii de Matematică a Universităţii 
din Tbilisi, a susţinut teza de doctor 
habilitat în știinţe fizico-matematice 
„Funcţii multivoce și aplicaţiile lor” la 
specialitatea Geometrie și topologie.

În anul 1974 i s-a conferit titlul 
de conferenţiar universitar la catedra 
Geometrie și Metodica Predării Ma-
tematicii, iar în anul 1981 – titlul de 
profesor universitar la catedra Geo-
metrie.

În anul 1995 a fost ales mem-
bru-corespondent al Academiei 
de Știinţe a Moldovei, specialitatea 
Matematica, iar în anul 2000 – aca-
demician al Academiei de Știinţe a 
Moldovei. 

Principalele cercetări știinţifice 
ale academicianului Mitrofan Cio-
ban au fost legate de structurile topo-
logo-algebrice, clasificarea spaţiilor 
topologice și aplicaţiile lor în diferite 
domenii ale matematicii contempo-
rane: geometrie, analiză funcţională, 
algebră, teoria probabilităţilor, teo-
ria descriptivă a mulţimilor, teoria 
jocurilor, etc. Teoriile create de aca-
demicianul Mitrofan Cioban au stat 
la baza rezolvării diferitor probleme 
formulate de matematicieni notorii 
in secolul al XX-lea.

A publicat peste 600 de  lucrări 
știinţifice și  metodico-didactice.   
A ţinut cursurile normative de geo-
metrie, cursuri opţionale la ciclul I 
- licenţă și ciclul II – masterat, a fost 
coordonator al tezelor de licenţă, de 
master, de doctor și doctor habilitat. 

Sub conducerea academicianu-
lui M. Cioban au fost susţinute 4 teze 
de doctor habilitat și 22 de teze de 

doctor în științe în domeniile mate-
maticii și a didacticilor matematicii 
și informaticii.

Începând cu anul 1999 este Pre-
ședinte al Societăţilor de Matematică 
din Republica Moldova și vice-Pre-
ședinte al Societăţii de Matematică 
Aplicată și Industrială din România. 

Academicianul M.Cioban a par-
ticipat la Congresele Internaţionale 
ale matematicienilor în Rusia (1966), 
Germania (1996, 2000), a ținut dis-
cursuri plenare la conferinţe interna-
ţionale topologice în Moscova (1977, 
1979, 1981, 1982, 1998, 2004, 2008), 
Republica Belarus (1983), Georgia 
(1971, 1987), Cehia (1981), Ungaria 
(1983), Bulgaria (1984, 1993), Italia 
(1990, 1991, 1997), Japonia (1990), 
SUA (2002), Pakistan (2011), Chi-
na (2013), Franţa ( 1995 ), România 
(1995 – 2019), etc.

Pe parcursul vieții sale a fost 
apreciat cu numeroase distincții, 
printre care Premiul VSNTO (Con-
siliului Unional al Societăților Știin-
țifico -Tehnice), diploma Comitetu-
lui Central al Komsomolului Unio-
nal în domeniul matematicii (1968), 
Premiul Boris Glavan al Comsomo-
lului din Moldova (1974), Premiul 
de Stat al Republicii Moldova (2002), 
Insigna „Eminent al învățământului 
superior din URSS” (1980), Ordinul 
„Gloria Muncii” (2000), Ordinul de 
Onoare (2010), medalia „Dmitrie 
Cantemir” (2007), medalia Nico-
lae Milescu Spătaru (2012), medalia  
70 de ani de la crearea primelor Insti-
tuții de Cercetare și 55 ai AȘM (2016), 
Premiul Savantul Anului (2016),  
Ordinul Republicii Moldova (2020). 

Academicianul Mitrofan Cioba-
nu a fost un dascăl prin vocație, sus-
ținătorul profesorilor de matematică 
din toată țara, un bun povățuitor al 
tinerilor interesați de știință, în ge-
neral și de matematică, în particular. 

În memoria noastră academici-
anul Mitrofan Cioban va rămâne ca 
un Om cu suflet mare, ilustru savant, 
matematician de notorietate inter-
națională, profesor și manager per-
formant, personalitate remarcabilă 
a neamului românesc, care și-a dă-
ruit întreaga viață științei și culturii  
naționale.

Colectivul Universității de Stat 
din Tiraspol  își  exprimă regretul 
profund și transmite sincere condo-
leanțe și compasiune familiei, rude-
lor și celor apropiați.

Drum lin și luminat spre veșnicie, 
dragul nostru coleg,  
Mitrofan CIOBAN!

Senatul Universității  
de Stat din Tiraspol

Preşedintele Senatului,

Eduard COROPCEANU,  
profesor universitar 

Necrolog Academicianul   
Mitrofan CIOBAN

UNICEF împreună cu  
Federația Moldoveneas-

că de Fotbal și în colaborare 
cu Asociația Special Olym-
pics continuă activitatea de 
implementare a Proiectul 
pilot „Fotbalul ne unește”, în 
vederea responsabilizării so-
cietății vizavi de incluziunea 
copiilor cu CES (cerințe edu-
caționale speciale). 

Astfel, orașul Sângerei a deve-
nit a cincea localitate din republică 
care implementează acest proiect. De 
menționat că Festivalul incluziv a fost 
desfășurat în cadrul Liceului Teoretic 
„Dimitrie Cantemir”, precum și la In-
stituția de Educație Timpurie „Măr-
țișor”, cu participarea a 60 de copii. 
Picii au fost ghidați de către educato-
rii, învățătorii și profesrorii lor, fiind 
familiarizați într-o atmosferă de mare 
sărbătoare cu elementele de bază ale 
fotbalului. 

La evenimen au participat mana-
gerul proiectului „Fotbalul ne unește”, 
Anatolie Cojocari; secretarul general 

al ARF Sângerei, Chiril Șușu; direc-
toarea Grădiniței „Mărțișor”, Elena 
Patraș; directoarea Liceului Teoretic 
„Dimitrie Cantemir”, Larisa Gavri-
lov; colaboratorul Direcției Sport a 
Primăriei orașului Sângerei, Eugen 
Cucoș; viceprimarul orașului Sânge-
rei, Andrei Cucoș; alți colaboratori ai 
proiectului și oaspeți de onoare.

Totodată au fost organizate se-
minare pentru cadrele didactice, în 
cadrul cărora s-a discutat despre sco-
purile, etapele și continuitatea proiec-
tului. De asemenea, au fost prezentate 
mai multe platforme informaționale 
ce țin de crearea metodologiei speci-
fice practicării fotbalului incluziv în 
regiune. 

La încheierea festivității, fieca-
re copil s-a ales cu un certificat de 
participare. În plus, ambele instituții 
publice de învățământ au primit de 
la Special Olympics și FMF câte un 
set de inventar și echipament sportiv 
(5 mingi, o plasă de mingi, 10 jaloa-
ne, o scăriță de coordonare, un fluier, 
o pompă, 40 de maiouri/plastroane,  
2 maiouri polo).  Este de remarcat 
că în prezent proiectul „Fotbalul ne 
unește” se desfășoară în 20 de locali-
tăți din 16 raioane ale țării.

Iulian BOGATU

La Sângerei este implementat 
proiectul „Fotbalul ne unește” 

Eroii poveștilor lui Ion Creangă 
au prins o nouă „viață”, una digitală, 
în format 2D. Studioul de producție 
animată „Kreyon” a obținut sprijin 
financiar de la Uniunea Europeană 
pentru realizarea proiectului 
„Poveștile lui Ion Creangă în 2D”. Mai 
nou, fata babei și fata moșneagului, 
soacra cu trei nurori, dar și eroii altor 
povești, le vorbesc picilor nu numai 
în limba română, dar și în rusă, și 
chiar engleză. Proiectul a fost realizat 
cu sprijinul financiar al Uniunii 
Europene, în cadrul programului UE 
„Măsuri de Promovare a Încrederii”, 
implementat de PNUD.

O echipă de 20 persoane, printre 
care: designeri, ilustratori, un regizor 

de sunet și un muzician, traducători 
și actori au muncit cot la cot timp 
de trei luni pentru a anima operele 
îndrăgitului scriitor. În total, au fost 
realizate în 2D poveștile: „Fata babei 
și fata moșneagului”, „Cinci pâini”, 
„Punguța cu doi bani”, „Soacra cu 
trei nurori”, „Ursul păcălit de vulpe”, și 
„Capra cu trei iezi”. 

„Ideea mi-a venit în ziua când s-a 
născut fetița mea Sarah, din dorința 
de a fi un tată bun”, spune Ion Savin, 
coordonatorul de proiect. 

„Am ținut să reproducem 
poveștile și în limbile rusă și engleză, 
în speranța că și familiile vorbitoare 
de limba rusă, din dreapta și stânga 
Nistrului, dar și familiile care au 
emigrat în diferite colțuri ale lumii, în 
care copiii nu mai vorbesc româna, să 
le poată vedea și înțelege”, mai spune 
Ion Savin.

Poveștile au fost difuzate la 
televiziunile Moldova 1 și Bendery 
TV. Acestea vor fi plasate pe un canal 
de Youtube, pentru ca părinții din 
toate colțurile lumii să-și poată alina 

picii cu poveștile lui Ion Creangă. 
Cinci povești au fost realizate în 2D 
cu finanțare europeană, iar una – din 
resursele „Kreyon”.

Proiectul a fost implementat cu 
sprijinul financiar oferit de Uniunea 
Europeană, în cadrul Programului UE 
„Măsuri de Promovare a Încrederii”, 
implementat de PNUD. Programul 
contribuie la sporirea cooperării 
între locuitorii de pe ambele maluri 
ale râului Nistru, prin implicarea 
reprezentanților societății civile, 
media și ai domeniului de afaceri în 
proiecte comune.

Irina PERCIUN, 
PNUD

Poveștile lui Ion Creangă, 
animate în 2D


